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ILLUSTRISSIMO SENHOR.

CH% ONICÂ do grande %ei D. Manoel,

efcrita feio infigne Damião de Góes , tão hono-

rifica fará a floria daquelle Monarca , como para o credito dosfeus
vajjallos

, ( que devia repetidas vezes dar exercício ao prelo
)
je tinha

feito tao rara 5 que apenas apparecia alguma nas 'Bibliothecas mais an-

tigas , e mais volumojas. Deve-fe ao grande zelo 5 que tenho da hon-

ra da Nação 5 a diligencia de a fazer reimprimir ; mas para aceref-

centar-lhe mais cirçumflancias eflimaveis ao jeu valor intrinfeco , a

ponho por meio defla Dedicatória na protecção de V. Senhoria
,
que

tão benignamente quiz^ conceder-lha.

As evidencias mais demonflrativas de hum animo verdadei-

ramente génerofo são o conhecimento da obrigação 5 e o agradecimento

do beneficio ; e não ha nenhuma , que exceda a que V. Senhoria expõe

fo patrocínio*, que promette à Chronica defie T{ei , hum dos maiores,

fue entre tantos tão excellentes cingia a cabeça com a%eai Coroa de

* a Tor-



TortugaU <]
íie tanta eslimação fe% dos quintos, c fextos Avós de

V. Senhoria , e deJem Filhos , repartifido por clles os mais elevados em-

pregos da fua íaja , da jua Corte , e dos Jeus domínios,

Fe% cftc magnânimo "Príncipe (a todas as luzes grande) ar-

mar no Mundo dous efpaçojos lheatros , em que osJeus vajjallos , com

admiração das mais Nações , e immortalgloria de Tcrtugal , yepiijcn-

tárao os mais heróicos effeitos do[eu esforço nelles naturaes , no aj-

fombro dos Africanos , c dos Afiatico?
,
prodígios. Ntjles dons egrégios

theatros levantados , hum na africa , outro na Afia ,
que proezas não

obrarão os Noronhas , os Meneses , os Albuquerques , e os Continha ,

cujo úlujlrc /angus 5 com tão activos ejpiritos, circula nas veias de

V. Senhoria ? Só o famojo Ajfonjo de Albuquerque ( irmão do Senhor

Fernando de Albuquerque, Senhor de P'tila- l/e* rle^nr cv\a de/ccncícncia

entrou na Excetlcntijfima Cajá de Angeja , de quem ]/. Senhoria he ne-

to , o Senhorio de VúLa-Verde ) oceupa com asjuasjnblimcs acçcc* kn-

ma grande parte dejla Chronwa. E que admirável não he a Jcena dâ

dejcohrimento da navegação de tão va/los , e incógnitos mares , abrin-

do com cila a communicação , nunca de antes imaginada y da terra mais

Occidental da Europa , com a Índia ie China
,
que a natureza tinha

fi-

tuado tão dlflantes ? Scena , em que fe^ o princho papel o grande

Z>. Vafico da Cjama , afeendente deJeus tilhos de V. Senhoria.

Tarece que depropofitofe^aquelle ejclareado Adonarca elei-

ção dos Avós de V. Senlwia , para os oceupar nos mais estimáveis cm»

prego* do Jeu %eai jerviço. Vi/corra-fe por esta Chtonica, tbl>:r-

vem-fe os Nobiliários do %eino , e rccGnhccer-je-ha a certeza do que

refiro. Fe^jeu Mordomo mór ao Senhor D.foão de Meneses ,
Cjrao

Trior do Crato , c Conde de Tarouca , quinto Avo de V. Senhoria. Sen

Cjuarda mór ao Senhorforge Mcni^ Senhor de Angeja , jeu texto Avo.

Seu Alferes mór ao Senhor D. Ttdro de Menezes , Conde de Cantanhe-

de , /eu /étimo Avo. Seu Capitão dos Çinetes ( ou Capitão da Cjuard le

cavados da tuapejfoa) ao Senhor V.foão Majcarenhas, Senhor de La-

vre , irmão do Senhor D.Nuno Majcarcnhas , Senhor de Talma , Jex-

to Avo de V.Senhoria. Seu Anadelmór de Ejpingar deir os ao Senhor Be<~

rique de Souja , Senhor de Oliveira do 'Bairro ,jeuJétimo Avô. íet< Co-

çado'



çador viór ao Senhor *D. "Bra^Henriques , fcu fiexto Avo. Vedores da

Jua fazenda ao Senhor
c
D.foão de Almrda , Senhor do Sardoal

%
e neto

do terceiro Conde de Abrantes, jeu quinto /Jvo, e ao Senhor 'D.foao Lo-

bo<) 'Barão deAlvito, /eujexto /Ivo. Governador da Cajá do Civel3c *I{e~

vedor dasfufliças do 'Reino ao Senhor D. Jcronymo de Noronha , neto

do primeiro Marqite^de Villa-Rcal,cjexto Avo de V.Senhoria.Seu Em-
baixa dor extraordinário a CaJ}ciiay o Senhor 'D.trancijco Pereira yCom-

mendador dcPinheiroJeuJctmo AvÒ.Fez^Mcrdomo mor daSerenijJima

'latinha 'D.Maria jua Jegunda mulher^ (e depois daAuguJlijfimaEmpe-

r. it)iz^'OAJabeijuafilha) ao Senhor^ui Telles deMenezes, quintoSe-

nhor de Unhão, duas vezesJexto Avo de V. Senhoria. I^eccbeopara mu-

lher deJeu filho o SeremjJuno Infante 'D.Fernando, a Senhora
S

D. Çuio*

mar Coutinho, Condejfa de Manalva,Jobrinha do Senhor D* Fernando

Coutinho, Senhor de Medello,Jexto Avo de V.Senhoria, efinalmentefiez^

eleiçãoparajeu teflamenteiro do Senhor T>. Martinho de Caflcllo-bran

coy/egundo Conde cie Villa-Nova ^Jexto Avo de V. Senhoria.

Masje os ejclareados afeendentes de V. Senhoria occupdrao a

maiorparte dos empregos da Ca/a TZjealdefte 'Príncipe 5 não foipequena

a que tiverao os illuHres Avós maternos dosflhos de V. Senhoria, que o

são juntamentejeus.Foi \cu%epoficiro mor o Senhor Bernardino de Tá-

vora, [eu quinto Avo. Seus Caçadores moresfuece]fivanientc o Senhor

T).foão de Moura,feu fetimo Avo,e o Senhor D.Luiz^ de Moura, Pai

do primeiro Marqnez^de Caíiel\o-%pdrigo (fjrande de Hefpanha, Vice-

jei , de Portugal) e da Senhora T>. Jjabei de Moura [ua quinta Avó

havendofido o próprio Adarquez^ Efiribeiro mor do Sereniffimo Infante
C
D. 'Duarte,filho do mefimo

ç
R$i. O Senhor António Carneiro, progenitor

dos Condes da Ilha , e/eu fetímo Avhfoifeu Secretario de Efiado.O Se-

nhor T>. Fernando de Faro , Senhor do Vimieiro
,
progenitor dos Condes

àeík Titulo-, efen/exto Avo,foi Mordomo mor da Rainha T>. Catha-

rituijua nora. O Senhor T>. Franci/co de Portugal , primeiro Conde do

Vimiofo
,
progenitor dos Marqueis àe Valença

(
terceiro neto por va*

ronia do Senhor %ei *D. foão ol.e finco vezes/étimo Avo dos filhos de

V.Senhoria,dcrivando>lhe outras tantas veias do/angue%ealdefie%eU

no
) foifeu Efiribeiro mor > Vedor daJua Fazenda , ejeu Sumilher da

** Co



Cortina. Oenbor
<
D. Jorge Touque de Coimbra , Mc[Ire das Orde*

Multarei de Sant-Lgo , e S. "Bento de Avis
, filho do Senhor %ei D.

foao o II. ejétimo Avo dos me/mos Senhores , mereceo ao Senhor \R$i

D. Manoelfeu tio j havello criado na fuaprópria cama ,Jcgundo afin-

geleia àaquelles tempos , e fa^er-lhe a grande Cajá , que hoje logrão os

Hxcellentijfimos 'Duques de Aveiro Jeus de/cendentes. O Senhor 2)

'Diogo Tereira
,
[eu oitavo Avo , teve por mercê do mcjmo T^i o titulo

de Conde da Feira , e o Senhor 'D. l^ajco cia Cjama , primeiro dt[cobri-

dor da índia
>jeufétimo Avo 5 o de Conde da l^idigi.cira , e ode Almi-

rante dos Mares da índia.

Sendo pois tao grande a concurrcncia das razoes , que V. Se-

nhoria tem , para Jer particularmente attcncwjo ao nome , c à gloria

àefie Grande Monarca 5 que revivem novamente com a reimprejsao

da [na Chronica
,
jnflamente quer applicar a efte Objequio o generojo

animo
,
que todo ^Portugal reconhece , e admira nas juas magnificas

acções. Naojerd menos generoja a de perdoar-mc a confiança de ha-

ver tomado o tempo a li. Senhoria com a grojfaria das minhas expref-

soes, lembrando-fe do profundo refpeito, com que profira do aos Jeus

pés lhe Juppíico queira reconhecer por mais

Humilde vencrador

Rctnerto Bocache.

p&o.



PROLOGO
NA CHRONICA DEL REI DOM EMANUEL,

dirigida per Damião de Góes ao SereniíTimo Príncipe dom Henri-

que, Infante de Portugal , Cardeal do titulo dos Santos quatro

coroados rilho deite feliciílimo Rcy.

MUitos, & graves authores nos princípios de fuás Chronicas

trabalharão em louuar a hiftoria , da qual tudo o que dixerão

foi fempre muito menos do que fe devia dizer ,
porque aíli

como ella he infinita , aíli feus louuores nao tem fim nem ter-

_, mo a que fe pofiaò reduzir , & pois tudo o tratado nefta par-

te , he quafi nada em comparaçam do que deue fer , voltarei daqui a vela

,

pêra poer a proa nefta : na qual por certo nao oufara nem deuera de tocar

,

fe me nam fora mandado por V. A. por fer de qualidade
,
que depois dal-

gumas pellbas a terem começada , elRei dom Ioam vofib irmão ,
que fan-

cta gloria haja , lhes mandou tomar o queja tinhaõ ícripto
,
pêra fe acabar

per outros , de cujas habelidades tinham mor opinião , em mãos dos quaes

ficou ate feu falecimento. Econfiderando V. A. que pois eílas pellbas de

que fe tanto fperaua , nam tinham feito em tempo de trinta , & fete annos,

que à que el Rei dom Emanuel vofib pai faleceo , coufa que refpondece ao

merecimento de tal negocio , fem fe lembrar de quão fraco cu deuo fer pê-

ra hum tamanho pefo , me mandou neíle anno do Senhor deM D.LVIII.

que daquillo em que muitos , como em coufa defefperada , fe nam atreue-

ram poer a mão , tomafle eu o cuidado , o que fiz com mor oufadia do que

a meu fraco juizo conuinha,mouido com tudo por fos dous refpeitos,o hum

por eu fer fecTura do dito íenhor Rei voífo pai , criado em fua cafa , & em
feu feruiço , defde idade de noue annos . o outro por me parecer que fe

nammouera V. A. a me mandar coufa em que confiftiam todolos feitos

,

& louuores deite feliciílimo Rei , & daquellesque oferuiram na guerra,

& na paz , fenam por confiar de mim o mais fubílancial que no fereuer das

Chronicas fe requere, que he com verdade daracadahumolouuor, ou

reprehenfam que merece. Pelas quaes rezões me atreui a tomar eíle tra-

K9I.J10, o qual tal qual he, mepareceo quenaodeuia, nem era bem que

deuicalTe fe nam a V. A. quomo a principal author de a fama , & gloria dei

Rei feu pai fairem em luz & nam perecer a lembrança das coufas notaueis

que aconteceram aos Portuguefes per todo o deícurfo de feu Reinado.

**
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LICENÇAS.
DO SANTO OFFICIO.

P

P

Ode reimprimir-fe a Chronica, de que fe trata j e depois de im-

preílà tornará para fe conferir, e dar licença, que corra, fem a

qual não correrá. Lisboa, io.de Outubro de 1747.

Fr. R. deAlancajhe. Abreu. Almeida*
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Ode reimprimir-fe o Livro, de que fe trata, e depois torne pa-

ra fe dar licença para correr. Lisboa, 19. de Outubro de 1747.

D. J. A. de L.
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E
x Almeida. Carvalho.
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Junho de 1740.
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PO'de correr. Lisboa, 9. de Junho de 1749.

D. J. A. de L.

QUe poíTa correr, e taxao em doze toftôes. Lisboa, 14. de Ju-
nho de 1749.

Almeida. Caflro. Mourão,.

CHRO-
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CHRONICA
D O

felicíssimo rey
D. EMANUEL

DA GLORIOSA MEMORIA;
Ha qual por mandado do Sereniffimo Príncipe, ho
Infante Dom Henrique feu Filho, ho Cardeal de
Portugal, do Titulo dos Santos Quatro Coroados

DAMIAMDE GÓES
Collegio & compoz de novo.

CAPITULO I.

Em que fe trata do falecimento â

Rey T)om João, Çf> declarão algíu

deU
Rey 'Dom loao, Ç0 declarão algúas

claufulas de feu Tejtameuto.

LREl Dom loão Se-
gundo do nome, &
dos Reis de Portu-
gal , ho trezeno , fa-

leceo na Villa Dal-
uor , no Regno do
Algarue, hú Domin-

go à tarde xxv. dias do mes Douctu-
hro, do anno do Senhor de M. cccc.

xcv. em idade de quarenta annos, &
de feu Regnadn quatorze. E porque
antes de feu falecimento havia vários

pareceres, & opiniões de a quem dei-

xaria ha fucceffaó do Regno, fe a dõ
Emanuel Duque de Beja, feu primo
com irmão, fe a dom George feu fi-

lho baítardo, me pareeeo neceílario

declarar logo aqui no começo deita

Chronica alguas clauíulas do que or-

denou em feu teítamento, xxvi. dias

antes, que falecelTe, para que fe faiba

quão bem difpos detodalascoufasque
àfua alma, &confciencia conuinham.

Primeiramente encomendandofua
alma aDeos, ordenou que hofepultaf-
íem no Mofteiro de Sanéta Maria da
Vicioria da Ordem de Saõ Domingos,
no lugar que milhor pareceííe a dom
Emanuel Duque de Beja, feu primo,
que elle declarou per feu teftamentei-
ro, & pêra ho ajudarem, & aconfe-
lharem no que niíTo lhe neceflariofof.

A fe,



2 Primeira Parte da Chronica

fe, nomeou dom Diogo Ortiz Bifpo do Padre tinha outorgado per Bulia
de Tânger, & ho doCtor Fernão Ko- Apoltolica , que diilo tinha, & que
driguez Daiã<> da bé de Coimbra, Ck tanto, que ho dicto Sprital foffe aca-
lorei Nulo da Pouoa leu Confelfor, & bado, m^ndaua que le tirallem cada
dó Diogo Kernandez Dalmeida Prior anno dous captiuos pobres Portugue-
do dato, & dom Álvaro de Caítro zes , que íeruiflem no dicto Sentai
leu Veaiior da fazenda & Antão de aos OrHcios Divinos, por tempo de
Faria leu camareiro, cc do íeu coníe- hum anno, & no lugar deites entraf-
hio, ík Pêro Dalcaçoua leu fcnuaóda lem hos que le tirailem trás elles, ík
fazenda , pêra lereuer tudo ho que alli pêra lempre fucceilivamente.
necellano 1'oilè, ao que no tellamea- 5í liem. Mandou que fe pagaíTe
to d :ixaua ordenado. ametade da prata, que el Rei dom A-

*f[
Item. .Viandou ao dicto dom fonfo íeu pai tomara das Kgrejas pe-

Emanuel leu tella nenteiro, que has ràs guertas deCaitelIa, porque ha ou-
coulis que tocauam ao delcargo de tra metade dera ho Papa ao dieto Rei
lua alma comprille inteiramente, & dom Afonfo, ík aiii ho que faltava

íj quanto às outras fiz elle nellas aquil- por pagar do dinheiro, que fe tomou
Jo que lhe pareceire bem ík por bem dos orphãoe perà melma guerra, &
tiuelfe. também do dinheiro empreitado. E

% Item. Que por lua alma, logo que perà paga deitas diuidas dcl Rei
quo no frtleceile , mand3iíe dizer leu pai, & pêra has luas fe apartailèm
ires mil .VlilTas , pêra que deixou três quatro milhões de reaes de renda ca-
mil reaes de prata de lei de onze dl- danno, atte tudo fer paguo.
nheiros, de que cento, & dezafete ía-

<f[
Jtem. Mindou que has tenças

zem hum marco, hos quaes reaes iam feparadas, & trefpaftadas pagafíe ho
hos vinténs de prata, que agora cor- mais cedo que podeile, porque nam
rem neltes Regnos, que vai >:a-ia hum, has pagando fe poderia feguir d: lio

vinte reaes, de leis ceptis de cobre, algum damno às coníciencias daquel-
lem liga, cada real , a que chamam les que has recebera,

reaes brancos. % Item. Que em tudo ho que
% Item. Que a quarenta, & hui achaife elle nam ter fatisfeito, alli em

orphas d elle a cada hua pêra ajuda de p^g^r diuidas, èc leruiços, quomo em
fe calarem vinte juitos douro, ík pêra quaeíquer outras coufas lheencomen-
tirarem quarenta, cSj hum captiuos daua, que ho fatisfízeíTe:

Poriugueíes pobres, outros vinte juf- % Item. Que initituia, ík declara-

tos pêra cada hum, de trinta, ík oito ua por herdeiro de todos léus Re-
peças no marco, de lei de vinte, (k gnos, & Senhorios ao dicto dó tmi«
dous quilates, que valiam naquelle nvel Duque de Beja feu ptezzdo, tk

tempo íeifeentos reaes, quefaziaõdo- amado primo, nam lhe dando Deos ri-

ze mil reaes brancos, que era ha taxa, lho, ou filha legitima, ou falecendo

òc preço ordinário , que fe entara da- dentro do tempo de hum anno da fei-

ua por cada captiuo pobre Português, tura de leu teltamento.

% Item. Mandou que fe acabalfe % Item. Que a dom George feu

ho bprital de Lisboa da inuocaçam de filho deixaua de juro, & herdade pêra

to, lo los Sianctos, na maneira, que era todo fempre , pêra elle, & pêra todos

começado, enoomendan tolhe , que feusdefeendentes per linha direita, ou
hogouerno,, ordem, ík regimento dei- tranfuerfal, da maneira, que hoel Rei
le foifj hoque fe tinha entam noSpri- dom loão feu bifauo dera ao Infante

tal de Florença, & que to.lolos Spri- dom Pedro feu auo, ha fua cidade de
taes de Lisboa le conuertellem a elte Coimbra, em Ducado, ík ha villa de

com todas luas rendas, propriedades, Monte mòr ho velho com todo leu

cc coufas, do modo que lho ho San- fenhorio, &Penela com todo leu ter-

mo,



dei Rei dom Emanuel.

mo, & outros bens da Coroa, con-
theudos no meímo teílamento, que
aqui não ponho, por todos eltarem
por extenlo nas doações que lhe el

Rei dom Emanuel delles fez, & de
todo los bés, que deixou adoro Geor-
ge, referuou ho dicio Rei dom loão

fus íiías perà Coroa, declarando que
era direito, que lómente pertencia ao
Kei, & naõ a oucra pellba, do que íe

manifeíbamente ve ler muito contra-

rio à verdade, ho que algús dizem,
que el Rei dom loão fez hú codeci-
Ino , em que pedio a el Rei dom Ema-
nuel, que ioltaiie has lifas por fer di-

reito mal leuado, mas eíte codecilho
eu ho não pude nunca achar, nem
pelloa que me delle íoubeiie dar re-

cado, nem Pêro Dalcaçuua Carneiro,
íecretario, que agora he dei Rei dom
Sebatlião noilo Senhor, & do leu con-

felho, & ho foi também dei Rei dom
loão terceiro, em cujo poder eílaõ to

dalas lembranças, & teítamentos dos

Reis deites Regnos, dei Rei dó Duar-
te pêra qua, me foube dar rezam de
tal codecilho, masantes medixe,que
nunqua fe fezera, &que affi ho ouui-

ra dizer a íeu pai António Carneiro,
fecretario que fora dei Rei dom Ema-
nuel. E quomo iito que aqui digo fe-

ja ha verdade, fe confirmara ao dian-

te nos Capítulos das Cortes, que el

Rei dom Emanuel íez em Lisboa no
anno deM ccccc. viii.

% Item. Que naõ hauendo ho di-

éto dom Emanuel Duque de Beja fi-

lhos legítimos, que em tal cafo feu fi-

lho dom Ceorge fuccedelTe per fale-

cimento no Regno.

íf Icem. Que hauendo ho diòto
Duque algúa filha, ou filhas lhe roga-
ua muito, que cafaííe húa delias com
ho dicio domGeorge feu filho, & lhe

deffe aqucl!e dote, que era cuitume
darie as femelnantes peíloas.

% Item. Lhe encomendaua ho
trattmento da excellente fenhora fua
prirm , dona Ioanna Rainha , que fora
dos Regno? de Caltella, & Portugal,
& foffe mantida em leu eílado , do
modo que ho fempre fora, em quan-
to elle viueo.

% Item. Que lhe encomendaua,
& mandaua per juitos relpeitos, que
todos aquellei que contra tile foraó
tredores, Òc debleaes, que andauaó fo-

ra deites Regnos, nem a elleb , nem a

íeus filhos recolhelle nelles , & que
encomendaua a todolos do feu conle-
lho, & do diCto Duque ieuprimo, que
fempre lhe ieiiibrallem, que deuia ílio

muito fazer.

% Ho qual teílamento foy feito

nas Alcacouas per t rei loão daPouoa
leu conídibr, & lebíeripto, aliinado

per ho mefmo Rei, aos xxix. aias do
mes de Septembro do Anno do Naí-
cimento do Senhor, de M. cccc. xcv.
de que aqui pus iòmente ho que con-
uem à noHa Hiítoria.

% Na hora que el Rei faleceo hos
fenhores, & pelloas principaes, que
ahi eraó prelentes , cujos nomes em
lua Chronica faõ declarados, abriram
ho teílamento, & ho fezeraô ler per
Rui de Pinna Chroniíla, & ho man-
darão logo per três do confelho a dom
Emanuel Duque de Beja, ho qual ja
fabia da íuecellaõ do Regno , por lho
el Rei ter mandado dizer , antes que
morreíTe, per Aires da Sylua feu ca-
mareiro mor, & per dom Aluaro de
Caítro. Hos fenhores, & fidalgos que
le acharão em Aluor acompanharam
ho corpo dei Rei atte a cidade deSyl-
ues, onde ho enterrarão na Sê, pello
elle aíli ter mandado, &ali jouue atte
que ho tresladarão pêra ho Moíteiro
da batalha, quomo fe ao diante dirá.

CAPITULO II.

U)e qti9tno dom Emanuel foi aleuanta-
do y \§jurado por Rei, S> do que lo-

go fereueo aos ejiados do Regno ,

G> outras coujas que ordenou.

AO Tempo que el Rei dom loão
faleceo eltaua ha Rainha dona

Leanoríuamolher em Alcácer dofal,
& dom Emanuel Duque de Beja feu
irmão com ella, ha qual Senhora foi

caufa vnica delle ficar nomeado na
fucceíTaõ deites Regnos , porque ha

A ii von-
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vontade, & dêfejo dei Rei dom loão

foi lempre dedeixar hoRegno a dorn

George leu filho baítardo, cvviuendo

houue entrelle, & la Rainha loure

eite negocio muitos deigoiios , com
tu lo qu «mo el Rei era homem lugei-

to a toda a boa ra^am, tomou nelta

par e fecretamente. nop^recer de pel-

loas prudentes, & de boa vida, per

conlelho dos quaes declarou em leu

teilamento por herdeiro dom tma-
nuel. Com eltas nouas de iucceiraõ

chegarão hos que leuauaõ tio tcita-

mento a Alcácer do lai, legunda fVi-

ra,.& logo â terça ho aleuantaram, 6c

juraram por Rei, ha Rainha, 6c hos

Prelados, fenhores,& fidalgos, que fe

alli acharam, lendo em idade de vin-

tafeis annos, 6c o mefmo le fez per

todo hoRegno. Feitos eites autos, &
cerimonias em Alcácer do lai , logo el

Rei fereueo a todal s cidades, & vil-

las quevlallem leus bons foros, & coí-

tumes, quomo ho atte li acuitumaram
fa/.er, em quanto elle riam irdenaife

ío >r il'j outra coufa, & ha me; ma or*

dem nvndou, cjue fe nuelle no-, ne-

gocios de fna fa/enda, 6c pellas mef-

mas cartas que fereueo às cidades,

villas lhes mandou que enui«íTem léus

procuradores acerto tempo limitado,

a M<nte mor no nouo, peia alli fazer

cortes, òc ho m^fmo fcrelieo aos Pre-

lado;, fenhores, & alcaides mores, ho
que todos ?lli fezerão, & quomo bós,

& leaes vallallos lhe vieraó dar luas

menagens, legundo ho bom vfo, &
antigo cuítume deites Regnos.

CAPITULO III.

Em que fnmmarlamente declara quo-
mo ha fuccejfam dejles Regnos uam
pertencia, direitamente

, per fa-
lecimento dei Rei dovi loão, fe
nam a el Rei dom Emanuel.

PArece neceíTario dizerfe neíte lu-

gar quam direitamente ha heran-
ça deite. Regnos peitéticia a el Rei
dom Emanuel, falecendo el Rei dom
leão lem filhos nalcidos de legitimo

matrimonio, Sc pêra declaração deite

negocio, he de faber, que elRei dm
loão primeiro deite nome, foi calado
com dona Philippa, rilha do Du^ue
Iam Deiancattre, irmã > dei Kci do 1

Duaite de Inglaterra , lexto donome,
6c delia houue el Rei dom k,ão ho
Príncipe uom Afonlb , que monto
moco, cY hos Infantes dom Duarte,
dom Pedro, dom Henrique, dom loú .•»

dom Fernando, & hajnfanta dona
llabel, que calou com ho Duque Pbi«i

hppe de Borgonha, dalcunha hobom.
Per morte dei Rei dum loão veo ha
herança do Regno ao Príncipe dom
Duarte leu filho mais velho, tile Rei
dom Duane foi calado com dona Lea-
nor rilha dei Kei dom fern^ndo L)jl-

ragam, primeiro do nome, & delia

houue ho Príncipe dom Afonlo , 6c

ho Infante dom Fernando, que foi ju-

rado por Príncipe deiles Regn
quando ho Príncipe dom Afonlo leu
irmão mais velho foi jurado por Rei,
ho qual Rei dom Afonfo cafou com
dõ.ju babel, filha do Infante dom Pe-
dro leu tio, & delia houue ha Infanta
dona loanna , que morreo Freira no
M Iteiro dejeiu Daueiro, & el Rei
dom loão legundo deite nome, pai do
Príncipe dom Afonfo, que falecerão

ambos pai, Ov rilho fem deixarem fi-

Ihos, nem rilhas delegitimo matrimo-
nio. Ho Infante dom Fernando, de
que arriba dixe, irmão dei Rei dom
Afonfo, cafou com dõra Beatriz fua

prima com irmã, filha do Infante dom
loão leu tio, èc delia houue dónaLea-
nor molher que foi dei Rei dom loão,

ho fegundo deite nome , leu primo
com irmão, 6c dona Ilabt 1 que cafou

com ho Duque de Bragança, dom Fer-

nando, fegundo do mime, òcdónaCa-
therina , que faleceo moça , & dom
loão que depois de fueceder no ella-

do do Infante dom Fernando leu pai

faleceo fem caf-r, & dom Diogo, que
fuecedeo ao dicto dom loão, 6c hou-
ue mais dom Duarte, & dom Dinis,

& dom Simão, que todos f.leceraõ

moços, 6c houue dom F.manuel, que
nalceo derradeiro de todos, Rei feli-

ciílimo,
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ciííimo, que foi deites Regnos, cuja

vida, & acontecimentos ( le a Deos
apraz ) tratarei neita fua Ctironica.

De maneira, que el Rei dom Ema-
nael, nlrto do infante dom Fernando,
era neto dei Rei do.n Duarte, cS: bil-

neto dei Rei dom Ioão primeiro, &
fobrinho dei Rei dom Aíonío quinto,
& primo com irmão dei Rei dom ioão
legundo, a quem luecedeo, per rezão
ó.i qual progi-ma elle era direito, Ck

hgitimo herdeiro dei Rd d m lodo,
falecendo fem filhos de ligitimo ma-
trimonio, quomo faleceo, & pois te-

nho dicto de íua real progenia, ik di-

reita íuccellaó tieites Regnos aquillo

que abalta pêra fe faber quão licita-

mente era elta herança fua, me pare-

ce que he rezaõ, que no capitulo fe-

guinte tratte algúas particularidades,

do difeurfo de lua vida, defno tempo

peia feu fancto nome fer tám exalça-
do, & glorificado quomo ao preien-
te he per todo ho univerlo , onde
per meo, indultria , cc delpeía deite
magnânimo Rei ha naçaó Poitugue-
ia per armas , ou per amor pode pe-
netrar. Nem por certo foi lem cauia
prernitir Deos, que vitile ha herança
deites Regnos a elte íelicillimo Rei
per falecimento de oito peilbas, que
iigitimamente ho herdarão fe viue-
rão, cujos nomes atras dixe, fe não
pêra per fua mão, quomo per inf-

trumento a elle acepto obrar hascou-
fas que em o tempo de feu regna-
do acontecerão, do que no dilcurío
delta fua Chronica, trabalharei de dar
ho mais verdadeiro leítimunho que
poder.

CAPITULO V.
que nafeeo , atte que per graça de
Deos foi jurado , & obedecido por Da criação que el Rei dom Emanuel

teue atte ha idade em que lhe el Rei
dom Ioão deu hafortunada deuifa .

Rei deites Regnos.

CAPITULO IV.

Do tempo em que cl Rei dom Emanuel
nafeeo, & do milagre que 'Deos en-

tão por elle fez.

L Rei dom Emanuel da gloriofa

memoria nafeeo na villa Dalcou-

da Sfhera, Çs ajfetitamento pê-
ra fujteutar fua cafa.

m Ama que criou el Rei dom
imanuel, fe chamaua luita Ro-

driguez, & teue dous filhos homens
degrãoeltima neítes Regnos, hum era
dom Ioão Emanuel , camareiro mòr,

chete, etnRibaTéjo, húi quinta feira que foi domeímo Rei dom Emanuel,
derradeiro dia de Maio do anno do S
de mil , & quatrocentos , & feflenta

noue annos, dia em que então cahio

ha folenne feita do Corpo de Deos. E
parece que houue em feu nafeimento

& ho outro dom Nuno Emanuel feu
guarda mòr, & almotace mòr da fua
corte, hos quaes filhos houue de dom
Ioão Biípo da Guarda , homem que
por lua boa doctrina , & geração vaíeo

mvlterio, porque hauia jà algús dias muito neítes Regnos, mas des notem
que ha Infante dona Beatriz lua mai po que começou a criar a el Rei dom
andaua com dores, fem poder parir, Emanuel, ella fe retirou a tam honeí-
& quis nolTo Senhor alumeala em ho to modo de viuer, que a todo género
fancto Sacramento, chegando à porta de molheres daua exemplo de virtu«
das fuis caías, per onde pallaua ha de, & acabou ieus dias fanctamente
Frociffaõ, & por ho dia e.n que naí- no habito deS.Francifco daobferuan
ceo fer da inuocação do venerabile

Sacramento, lhe poferão nome Ema-
nuel, o qual nome he hu dos grandes
do Senhor Deos, cujo feita fe celebra-
ua naquelle dia, em que lhe aprouue
dar elte Principe ávida deite mundo

,

ci i no Molteiro de freiras de lefu de
Setuual , que ella fez à fua própria
culta, & fundou de nouo , onde jaz
íepultada. Elte breue corollario pus
aqui deiua vida, pêra que has molhe-
res, que andaó metidas nas vaidades,

&
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&dilicias deite mundo, trabalhem po- per Deos , que elle houuelTe de fer

]a imitarem, 6c acabarem no feruiço herdeiro dei Rei dom loão, alli quis

de Deos, quomo ella fez, ha qual foi que ho melmo Rei a quem havia de

a Caltella com dom Emanuel, por ler lucceder, lhedeile hiía tal diuifa, per

ainda de idide, que requeria criação cuja figura le demoltrafie ha entrega,

de ama, quando no la mandarão cm 6c cellam, que lhe já fazia, pêra quo-
lugar de leu irmão dom Diogo Duque mo leu herdeiío pioicguir depois de
de Vifeu, & comelle tornou aPortu- íua morte, na verdadena auçíío, que
gal, quando ho dicto Duque dõ Dio- tinha na conquiita, 6c dominio da

go, depois de conualecer da doença. Alia, & Africa, quomo te/, com mui-

que lhe eltoruou íua ida, foi fazer re- to louuoríeu, & honra deites Regnos.
ÍLlencia em Caltella per calo das ter-

Íanas do Príncipe dom Afonlo, & da CAPITULO \ 1.

'rincela dona liabeJ , das quaes terça-

rias , 6c d* caula porque le ordena- cDacafa y
tê ejlado que dom Emanuel

ram, 6c desfezeram, le trata copioía- teue depois da. morte do "Duque de

mente na Chronica dei Rei dom Afon- Vifeu dom 'Diogo /eu irmão, atte

jo, pello q tenho por exeufado fallar que fer 'vontade de 'Deos foi
aqui nell »s, por ler fora de leu lugar. Rei dejies Regnos.

Nelta primeira ida de Caltella foi Dio-
go da Sylva de Meneies, por leu aio, T"\ Epois de dom Emanuel fer no
& depois de dom Emanuel tornar de ±Jf Regno, el Rei dom loão lhe aca-

Caftella, foi la enuiado outra vez no bou de dar lua caía ordenada, quomo
anno do Senhor de mil, 6c quatrocen- a tal pelToa conuinha, atte que locce-

tos, 6c oitenta, 6c três, pêra andar na deo no eíbdo do Duque de Vifeu
Corte dos Reis , atte ho tempo em dom Diogo leu irmão, que el Rei dó
que fe hauião de fazer hoscafamentos loão matou emSetuual, por erros que
do Príncipe dom Afonlo, & da Prin- contra elle tinha cometido, quomo le

ceia dona Ifabel legundo forma dos em lua Chronica contem , ho qual

contratos, mas chegando aEreixinal, norífelmo dia que elte cafoaconteceo
primeiro lugar deCaltella, le tornou, elle mandou chamar, & lhe fez mer-
por le has terçai ias desfazerem. Pêra ce , 6c doaçaõ de todolos bens do
etta viagem lheacrecentou elRei dom Duque feuirmão, referuando Serpa,

loão feu ailentamento , & deu cala 6c Moura, òvalguas outras coufas, das

bem ordenada, alli de baixellas, tape- quaes lhe dixe, que lhe faria latisfa-

çaiias, quomo de ornamentos de fua çaó, quomo fez. lllo foi a hum lab-

capella, cantores, 6c miniltreis, &pe- bado, xx. dias domes Dagolto de mil

ra leruiço ordenou, que foliem com & quatrocentos, & oitenta e quatro
elle muitos fidalgos dos principaes de annos, 6c por elRei efquecer ha lem-
fuacafa, & mutos moradores delia, branca, lcandalo, quenaquelle tempo
& por feu aio ho meímo Diogo da podia, 6c devia ter ao Titulo de Du-
Sylua. Neíte tempo dom Emanuel que de Vifeu, pondo a parte hoodio,
mm era calado, nem tinha tomado & defgofto que do Duque feu irmão
diuifa íegundo coltume dos Princi- tinha, 6c lhe a elle dom Emanuel per
pes, pelo que el Rei dom loão lhedeu elle relpeito podia também ter, lhe

por diuifa ha figura da Sphera, per- mudou ho mefrao Titulo em Duque
que hos Mathematicos reprefentão ha de Beja, 6c lhe fez meroe com elte

forma de to 1í ha machina do ceo, & Titulo defenhor de Vifeu, Couilhão,
terra, com todolos outros elementos, Villauiçofa, &gouernador do Meftra-
coufa deipant^r , 6c que parece que do da Ordem de noílo Senhor Jefu
não careceo de mifterio prophetico, Chrilto, & de Condeftabre deftesRe-
porque alli quomo eltaua ordenado gnos, & fronteiro mor dantre Tejo,

&
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& Odiani : alem do que lhe deu tan-

tos Lés divJ >roa quumo le moítra pe-

las doações, que andam regiitradas na

Torre uo rombo, de que tinha na-

quellete .;. o, vi rua leite contos, qui-

nhentos, & nouenta, & hu mil rc.es

derenJa cadanno, ec mais lhe tez, mer-
cê, que falecendo lem filhos, de lhe

conrirmar todalas mercês, que tiueile

feitas, cc delhe tómár iodos 1'eus cria-

dos no foro em que andaifem em icus

liuros, com cafamento, dasq iaes ren-

das quomo eu acnei por lembrança
em hum liuro de regiítros da fazenda
do dicio Duque dom Emanuel, elle

deípendh cadanno vinta três contos,
& quinhentos mil reaes, de que hos
trez.e contos eram em ailentamentos,

& tenças que daua, alíi à Infanta do-
na Beatriz lua maim, & outras pef-

foasque com elle nam viuum, quo-
mo aos moradores de lua cala, & dez
conto.-., quinhentos milreaes que deí-

pendia, em ordenados, mercês, mo-
radias, ordinárias, gaardaroupa, vef-

tiarias , compras , eimolas, cafamen-
tos, & obras, & do que lobejaua dei-

tas rendas pagiua cadanno parte das

diuidas, feruiços , & obrigações que
ficarão do Infante dõ Henrique, cujo
neto adoptiuo era , & aíll has do Infan-

te dom Fernando leu pai, & do Du-
que dom Diogo feu irmão. Has quaes
elle quomo bom , & Chriftianiílimo

Principe por defeargo de fuás almas
pagou todas, & com eltas tenças, &
ordenados que daua, cc mercês que
fazta, alii aos de iua cafa, quomo aos

moradores da dei Rei, era mui quif-

to, & amado, òc fobre todos dei Rei
dom loão, que pellas partes, èc habi-

lidades que nelle via, ho criara a par
de fim, na fua corte, cc cafa juntamen-
te com ho Príncipe dom Áfonío leu

filho, atte ho anno de mil, & quatro-
centos, & nouenta, em que ho Prin-
cipe caiou, porque entam tomou ho
Duque fua caía apartada da dei Rei,
& do Principe, ha qual atte que foi

Rei fempre teue mui honrada , &
acompanhada da mór parte da nobre-
za deites Regnos.

CAPITULO VII.

2> quoin) Je el Rei foi 'Dalcaccr do

fal a Monte mór ho nono , onde dom
George hoveo ver haprimeira vez,
& do que dom 'Diogo Fernandes*
"JJalmeida, 'Prior do Crato Jcu aio

dixe a el Rei.

DEpois dei Rei fer jurado pella

Rainha, & pellos Pielados, le-

nhores, cc fidalgos, que le naquelle

tempo acharam em Alcácer do lai, èk

ter ordenado algúas cou!a>, quecom-
priam ao regimento do Regno, & de
lua caía, logo ie dali foi pêra Monte
mòr ho nouo, onde per luas cartas ti-

nha notificado aos elíados do Regno,
que fe ajuntafTem pêra fazer cortes,

ec tomar ha menagem àquelles que ti-

nham obrigaçam de lha fazer, ao qual
lugar logo dahi apoucos diasveo dom
George em idade de xiiij. annos, acõ-
panhado dos mais dos fidalgos que em
Aluor forão preíentes ao falecimento
dei Rei feu pai , & aíli elle , como to-

dolos de fua companhia vinhão velli-

dos de burel, trajo de trilteza, que fe

naquelle tempo acultumauaneltes Re-
gnos, ho ufo do qual le defendeo per
exprelTa lei, que fobre ilfo fez el Rei
'dom Emanuel. Ho dia que dó Geor-
ge chegou a Monte mòr, poíto que
folie com tanta trifteza , quanta fe bem
pode crer que elle teria , ec vieíTe mais
deíejolo de nam íer vilto, que de ho
verem , com tudo hos mais dos Prela-

dos, fenhores, & fidalgos, que ali ef-

tauam ho forão receber, & ho acom-
panharão atte camará onde ho el Rei
eitaua iperando, de quem foi recebi-

do com tanto amor, & humanidade
que todolos que ali eítauão prefentes

conheceram bem ho íentimento que
tinha da morte dei Rei dom loão, &
da dor, & trifteza, que por elle ref-

peito via em dom George, ho qual,

depois de ter feita fua deuidareue-
rencia , logo dom Diogo Fernandez
Dalmeida, Prior do Crato, leu aio,

tomou pella mão , & afTentados am-
bos em geolhos, diante dei Rei, lhe

dixe.
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dixe. Senhor, el Rei dom Ioão voffo qual reporta hos Prelados, fenhores,

primo, que Deos tenha em gloria, fe- & fidalgos que ali eitauão ficarão mui
gundo me dixe morrendo, de huma iatisíeitos, & beijaram todos ha mão
eoula iha muito contente da vida deí- a el Rei por iílo , & dalli por diante

te mundo, & doutra muito fulpenio, em quanto el Rei nam caiou trouxe

& clieo de trilteza, eita por ir incer- iempre dom George em iua cafa, &
10 do que ieria depois de lua moite dormia com elle na cama, trattando

deftefeu rilho, que ante vos eita, quo- ho em tudo, quomo a rilho,

mo volíb humilde vallallo. Ha outra

por faber quão bom Rei, & quaô bom CAPITULO VIII.

lenh r, òc quam diuido herdeiro dei-

xaua a eítes Regnos em vós, & por ií- T)o que fe fez, cm Monte mor depois

fo me mandou, muito confiado de dos eftados do Regno jerem juntos ,

volla virtude , & bondade , & bom ££ do recado que el Rei mandou aos

zello , que de Tua parte vos dixelíe, Reis de Cajtella, SJ aos que lá an-

que íe por todolos bens , honras, & dauÃo dejicrrados ,& obediência que

mercês, que vos em fua vida fez, cui- mandou ao 'Rapa.

daueis lh^ fer em algua obrigação, que
e,ita vos rogaua, ék pedia que podelle "T\ Epois de ferem juntos em Mon-
relultar no acrecentamento dos mel- l J te mòr ho nouo hos eltados, cc

mos bés , honras , cc mercês , que hou- el Rei ter recebidas has menages , or-

ueíTeis de fazer a elte orpham, & ain- denou que fe começalTe logo a tratar

da me dixe mais que da fua parte lhe no que conuinha a bem, & gouerno
mandalle a elle, per ante vos, que em do Regno, mas porque nelte tempo
tudo vos folie muito obediente, & lo- hauia quafi per todo elle grande, &
bre todalas coufas vos guardaffe fé, mortal peltilença , eitas cortes nam
èv lealdade, quomo a feu Rei, & fe- procederam com hafolemnidade,que
nhor que fois. Polo que eu fam aqui a taes actos conuinha, com tudo fetra-

vindo a volo entregar , & tomar ha tou de muitas coufas que ho tempo
delcarga do que prometi a elReivof- entaõ requeria, afli quomo em taxas,

ío primo, & volo dou, & ponho em cc outras coufas, de que algúas feexe-

voita guarda , pêra que de hoje per cutarão. Dalli mandou el Rei Gonça-
diante ho honreis, & crieis quomo ri- lo Dazeuedo do feu confelho, & leu

lho de quem he , cc lhe façaes taes defembargador do paço a el Rei dom
mercês com que todos hos de vollos Fernando ce à Rainha dona Ifabel,

Regnos, & aili hos eítrangeiros hajão Reis deCaítella, deLeam, Daragam,
caufa de vos louuar, & nomear por & Sicilia a lhes fazer faber de fua fuc-

grato, cc agradecido aos muitos bene- ceíTaô neltes Regnos, & pelo mefmo
netos, que delRei feu pai, aíli na vi- Gonçalo Dazeuedo mandou dizer a

da, quomo na morte recebeites. tilas dom laimas, òv a dom Dinis filhos do
pahuras fezerão tanto mouimento de Duque dom Fernando, que là anda-

trilteza em elRei, que com hos falu- uaó defterrados , por calo das dela-

ços, que le lhe acrecentarão às mui- uenturas , que acontecerão em vida

tas lagrimas, que Unçaua, nam pode dei Rei dom Ioão, que liuremente fe

relponder ao que lhe dom Diogo di- podiam tornar pêra ho Regno, & ho
xeia, fe não com muito trabalho, & mefmo mandou dizer a dom Aluaro
em poucas palauras, dizendolhe, que Dataide, & a outros que andauão fo-

eile recebia a dom George em lugar ra do Regno por elte relpeito , ho
de rilho & que por tal o tinha, & te- qual recado mandou também a dom
ria fempre, &que has mercês quefpe- Aluaro irmão do mefmo Duque dom
raua lhe fazer darião manifeíto final Fernando, que polto que nelte tem-
de ler aíii, ho que lhe então dezia, da po andaíle em Caltella não era por

eita
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efla caiTa, quomo íe na terceira par-

te delta Chr< nica dirá. Antes que el

Hei partiíTe de Monte mòr , quomo
bom cc catholico Chrilão mandou a

Roma frandtco Fernandes, que tora

leu melue, homem que ter luas le-

tras, & prudência foi depois liilpo de
Eèz, ho qual levou procuração baf-

tante dei Rei pêra hoCardeal de Por-

tugal dom George da Coita, Arcebif-

po de Lisboa , homem de grande au-

thoridade dar em íeu nome obeditn-
cia ao Papa Alexandre lexto, que tn-

taó foccedera na Sê Apoítolica , ho
que fez , & ho Papa lho mandou muito
agradecer , gratifkandolhe per luas

cartas ha boa , & deuida íuccellam

cama , íem nenhiia con liderarão do
que então compria a lua alma, que
eia cuidar nas coufas deDeos, lhe pe-

dirão alguas mercês, has cartas das

quaes ali.nou, ttndo na maó ezquer-
da ha candea , &. na outra ha yt na com
que allinaua , dando lhes por força

aquillo que tiles iabisõ, que ja porra-

2am nam tra ltu , com tudo ti Rei
dom Emanuel ccnhrmou todas eltas

mercês, tk comptio tudo do melmo
modo que ho elle ordenara, coula de
que foi muito louuado, & íe lhe teue

de todos muito a bem. E quomo el

Rei dom Emanuel fempre foi em to-

dos léus negócios vigilante, & tinha

por officio perder pouco do tempo,
deites Regnos, na qual Iperaua, que logo alli em Monte mòr notificou has

fe*.eli'e muitos feruiços a Deos, & à

lua Caneta Igreja Catholica, em lem-

brança, & conhecimento do grande,

& allinado beneficio , que delle por

lua diuina bondade recebera.

CAPITULO IX.

*Dc quomo el Rei confirmou has mer-
cês, que el Rei dom Ioda fez, a hora
de Jua morte, & doutras particu-

laridades acerca dajujtiça, &
ojjictaes delia,

F^
L Rei dom loão, antes que reg-

j n-fle, foi fempre bem fortunado, expediente no despacho da juítiça

,

& todalas coufas lhe fuecederão fauo- ordenou nella mais fobre juizes, dos

raueis , mas depois que regnou teue que dantes hauia, ik aíli aos deferfí-

muitos trabalhos, porque ho mais do bargadores delta cafa, quomo aos da

tempo que depois uiueo lhe curfaram cafa da Supplicaçaõ aciecentou nos

hos negócios mal, ao que era forçado ordenados, porque hos que dantes ti-

acodir, nam por de fua condição fer nhaõ naô eraófufficientes pêra fedel-

cruel, fe não por fe liurar dos peri- les poderem manter, & fobre tudo

gos, ik males que le lhe poderam fe- itto cheo , & inflamado de zello de

guir , fe quomo caualleiro nam refitti- juítiça , no mefmo tempo mandou per

ra a taes inconuenientes, caufadores todo ho Regno corregedores com al-

de todos eítes trabalhos , dos quaes cada atte morte, & pêra que hos de-

nem na hora da morte pode carecer, lembargados defpachalíem has partes

naô cefTando ho fprito tentador, imi- com mòr breuidade lhes concedeo de

confirmações , & mandou a todolos

que tiuellem prtuiltgios, liberdades,

& cartas de mercês , ik outras, has

vieflem ou mand aliem connrmar, pê-
ra ho que t legeo hos principae* letra-

dos do Rfgno, por cujo parecer con-
firmaua , aerrogaua ou limitaua , fe-

gundo ha qualidade das coulas reque-

ria. Nem meno^ ítlqueceo de prouer
logo na ordem da juítiça , & le infor-

mar, & inquiiir dos ofriciaes delia, &
hos que 3chou culpados mandou caf-

tigar, fegundo ha qualidade dos erros

em que eram comprehendidos. Epor-
que na ca ! a do ciuel houuelfe milhor

go de noíTo bem, de inftiguar algús

dos que le apar delle naquelle horri-

bel acto de morrer acharão, pêra com
requerimentos mundanos ho inquie-

tarem , com tanta efiicacia , que alli na

nouo, aíli a elles, quomo aos corre-

gedores das comarcas aífinaturas, has

quaes el Rei dom loão íeu filho de-

pois tirou perjúrios refpeitos. Alem
deitas coufas ordenou também ou-

B trás*
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trás, taó neceflarias pêra a ordem do
regimento do Regno, quomo de lua

cala, & fazenda, has quaes tenho por

cxculadas relatar aqui , quomo por

mais importantes aotempo, & ordem
que fe entaó requeria nellas, que ao

dileurfo delta fua Chronica.

CAPITULO X.

*De quomo el Rei libertou hos Judeus

queficaram captiuos do tempo dei

Rei dom loao.

EL Rei dom Fernando, & ha Rai-

nha dona líabel fua molher per

refpíitos que acharão lerem jultos ,

no anno do Senhor de M.cccc.lxxxii.

lançarão de feus Regnos todolos lu-

deos, que nelles hauia, dos quaes al-

gús alumeados do Spirito Saneio, &
outros por naó desbaratarem hos bês

que tinhaõ de r«>iz , fazendo delles

mãos partidos & vendas, le conuer-

teraó à noflV Fe, & ho mel mo feze-

raô outros, ainda que pobres, por naó

deixarem lua natural criaç?ó, hos ou-

tros aque hoSpirito nam tocou, nem
hos bés, nem ho amor da pátria conf-

traogfo, deixarão todos fuás mora-

das, & quomo gente lem paítor, nem
abrigo fefpalhou per diuerfas partes

do mundo. Dos quaes algus antes que
faiíTem de Caftella mandarão pedir li-

cença a el Rei dom loao pêra fevirem

a Portugal , & lhes mandar dar em-
barcação pêra fuás peffoas, & bés, ho
que lhes elle concedeo, com lhe pa-

garem por cabeça (excepto has crian-

ças de mama ) oito cruzados , pagos

em quatro pagas, & hos que eraó fer-

reiros, latoeiíos, malheiros & armei-

tos pagauaó ametade menos, queren-
do ficar no Regno, & aíli a eftes, fe

declarauaõ que íe querhõ ir» quomo
aos outros alíinou el Rei dom loaó

tempo limitado em que podeíTera ef-

tar no Regno, & naõ fe laindo no tal

termo, ficaliem por feus captiuos. Def-
tes ludeos houue el Rei hua grande
foma de dinheiro, porque fegundo fe

afiirma entrarão neítes Regnos mais

de vinte mil cafaes, em que hr.uia al-

gús de dez, &doze pefloas, & outros

demais, com ho qual dinheiro tinha

determinado fazer húa armada pêra

paliar em Africa, ho que lne ho tem-
po, & mao íuccefTo delle nam deixou
fazer, & porque el Rei era obrigado
a lhes dar pello contratto, que com
elles fez, embarcação nos portos de
feus Regnos, que pêra iflb íe nomea-
rão, mandou aos officiaes dos taes lu-

gares, que hos auiailem , & encomen-
daflem muito de lua parte àquelles,

em cujas nãos hiaõ, que lhes teztfTem

boa companhia, Òc m ntiutHem feus

contrattos, & cartas de fretamento 1

;

,

do modo que le com elles auinhaó,
mas ifto fe naó guardou quomo de-
uia , & ho el Rei mandaua , porque
hos capitães , & mellres deitas nãos
por d.-lles tirarem mais dinheiro, &
mores fretes do que por luas auenças
eraó obrigados , alem do mao trato

que lhes dauaó, lhes faziaó has derro-
tas de fua viagem mais longas, poios
alíi auexarem, & lhes venderem has
viandas, agoa, & vinho ao preço que
lhes bem parecia, com lhes fazerem
outras afrontas em luas peflbas , &
deshonras a luas molheres, & filhas,

mais â lei de perjuros , & mãos ho-
mens, que deChnítãos, cujo officio

deue fer mui diferente de femelhan-
tes trattos, & enganos. Delta gente
muita parte, ou per pobreza, ou per
mao auiamento le naõ pode embar-
car, nem lair do Regno notempo que
lhes per feu contrato cabia eltar na
terra. Pela qual razaó ficarão citamen-
te obrigados a captiueiro, & quomo
deferauos fez el Rei dom loão mercê
delles a quem lhos pedia, relpeitando
com tudo à calidade de fuás peffoas,

& daquelles a quem hos daua. Fite
negocio todo aconreceo pouco antes

que el Rei falecefTe, nem he de crer

que fe viuera algum tempo mais, que
naó dera liberdade, & licença a elta

gente, pêra fe ir fora do Regno, afli

quomo fez aos outros de lua compa-
nhia. Mas el Rei dom Frranuel, que
em humanidade, & liberalidade, cle-

men-
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meneia, & virtude a ninhum Rei Chri- acuftumaua fazer. Eítando ainda el

itao foi interior, tanto que regnou li- Rei em monte mòr ho mandarão vifi-

bertou logo eltes ludeus catiuos , & tar hos Reis dom Fernando, & dona
lhes deu poder pêra de fuás peiloas líabel fua molher, per dom Afonfo da
dilporem às luas vontades, fetn dei- bylua, pelloa principal de lua corte,
les nem das communas dosludeos na- & per elle alem das gratificações, or-
turaes do Regno, querer aceptar hú dinarias , & acultumadas entre hos
grande leruiço, que lhe por eita taó Reis nos principios de léus regnados,
alímalada mercê quileraó lazer , ho lhe mandarão commetter calamento
frueto do qual beneficio logo dahi a- com ha Infante dona Maria lua filha,

poucos dias recebeo, porque hosmais do que fe el Rei exeufou per boas pa-

delles fe conuerterao à Kè de Nollo lauras, naõ por ha tal aliança lhe naõ
Ò. leíuChrilto, quando eile fez tornar vir muito apropolito, mas porque lua

hos ludeus deites Regnos Chriltãos, tençaõ era calar com ha Princefadõ-
quomo fe em leu lugar dirá. na ifabel, molher que fora do Prínci-

pe dom Afonfo. Hos quaes cafamen-CAPITULO XI. tos ambos houueraõ depois effecto ,

porque el Rei cafou com ha Prince-
Ue quomo el Rei entendeo cm prouer ia dona Jfabel , & depois de viuuar

hos lugares de Africa, & deu hos delia, cafou com ha mefma Infante
dízimos dos tributos, & páreas dos dona Maria fua irmã, quomo fe ao
mefmos lugares às Igrejas , tp da diante dirá. Pelo mefmo embaixador
embaixada que lhe veo de Cajiella t dom Afonfo da bylua mandarão pedir
& a que. a el Rei que lhe aprouueflè reílituir

com breuidade, aos filhos do Duque

HUa das coufas que el Rei dom dom Fernando deBragança, hos bens
Emanuel mais teue nos olhos

,

que feu pai tiuera neltes Regnos, &
& de que fe mais honrou, & prezou alíiadom Aluaro feu irmão, ho queel
em todo ho tempo de feu reghado, Rei facilmente outorgou, por ho ter

foi ha conquilta Dafrica, do que em jà ordenado, quomo atras fica dito.

quanto viueo fempre deu manifeítos

finaes, quomo fenodifeurfo deita fua CAPITULO XII.

Chronica vera , do que zelofo logo

nelte anno de M.ccccxcv. em que co- De húa vicloria que dom loão de Me-
meçou a regnar, proueo em muita nefes,fendo capitãoT)arzilla> hou-

nbaftança todolos lugares dalém, alíi ue dos mouros.
de mantimentos, quomo de gente de

pè, de caualio, artilharia, & outras T^X Ora loão de Menefes, fenhor de
munições, acrecentando hos ordena- JLv Cantanhede , teue três filhos,

dos, foldos, & mantimentos, aos ca- dos quaes hum foi dom Pedro de Me-
pitães, adais , èc outros officiaes, & nefes, Conde de Cantanhede, & ho
alíi aos moradores, & outra gente de fegundo dom Rodrigo de Menefes,
guerra, & naõ fe tendo por fatisfeito & ho terceiro dom loão de Menefes.
diito, quomo catholico Chriitaó , & Ette dom loão de Menefes filho mais
amigo do culto diuino , pêra que fe moço, foi hum dos eítimados fidalgos

mquellas partes podeiTe com mòr au- neltes regnos, & nos de Caítella, de
thoridade celebrar, alem das rendas quantos em leu tempo viueraó, por-
que ja tinhaó hos Sacerdotes, de que que em armas, èc prudência facilmen-
ie podiaõ manter honefhmente, or- teiguaua, ou paifaua qualquer outra
denou que todolos tributos, & páreas peffoa em que eltas duas nobres artes
que pagaifem hos mouros, fe defTe ho fe podefTem achar, & porfer taó cali-

dizimo à Igreja, ho que fe dantes naõ ficado, El Kei dom loão fegundo do
B ii nome
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nome íe feruio delle em negócios de cauallo no lugar limitado, hos quaes

muita calidade, & pela valia, & au- depois de juntos , caminhando a fio

thoridade de lua peifoa, el Rei dom foraõamanhecer lobelaaldea, noqual
Emanuel ho fez gouernador da cala tempo Molei Barraxa , & Almanda-
do Príncipe dom loão leu rilho, que rim, cc com elles Cide Muça, e Cide
depois foi Rei deites Regnos, tercei- Acob, fobrinhosde Barraxa, eraõ en-

ro do nome, cc lhe deu ho orricio de trados pela terra com duas mil lanças,

leu camareiro mòr. L a elte valerolo & oitocentos homens de pe, pêra da-

cípitaó deu Oeos hua altinalada vi- rem nas aldeãs, que tinhao pazes com
cforia contra hos mouros, & foi aíli. nofco,hoquelabendo dom loão, man-
Tendo el Rei dom loão feitas tregoas dou algús mouros de paz.es , que leua-

com el Rei de Kèz, Molei Barraxa, ua contigo, que foliem tomar lingoa,

grão lenhor entre hos mouros, & Al- ho que fezeraó, & lhe trouxeraó três

mandarim alcaide deTetuaó, quenaõ dos inimigos, dos quaes foube ha ver-

ob^deciaó a el Rei de Kèz', nem eraõ dade do que queria. E poito que fof-

deíta liga , vieraó correr ao cam- íe contra parecer dalgús airentou de
po Darzilla , lendo entaõ no Regno ir bufear efta companhia com cento,
d'-»m Vafco Coutinho, Conde de & cinquoenta lanças luas, & com has

Borba, gouernador, & capitão delta cinquoenta de Tanger, com que logo
villa, empra^ado por capitulos, que abalou contrelles , & tanto que hos
delle deraó a el Rei dom loão , & delcobrio fez três azes, ha hiía foi ha
deixara em feu lugar dom Rodrigo Pêro Leitaó adail deTanger com luas

Coutinho leu fobrinho, filho de dom cinquoenta lanças, St outra de trinta

Aluaro Coutinho , que morreo no de cauallo , que deu a feu lobrinho
coubate de Baltanas em Caítella

,

dom loão de Menefes, filho de dom
quomo tenho dito na Chronica do Pedro de Meneies Conde de Canta-
Principe dom loão, hoqual dom Ro- nhede, & elleficou comhaoutra gen-
drigo fahio a pelejar com elta compa- te , na qual ordem foi cometer ho9
nhia de mouros, que era grolla, & de Alcaides, que confiados da muita gen-
boa gente de guerra, onde foi desba- te que tinhão em comparação da nof-

ratado, & morto com dezafete fidal- fa & lembrados da victoria, que hou-
gos. Sabidas eftas nouas, ordenou el uerão pouco antes de dom Rodrigo
Rei dom loão de mandar dom loão Coutinho, fem medo, òc com pouca
de Menefes por capitão, cc gouerna- ordem fevierão chegando em três ba-

dor Darzilla , ao qual depois do fale- talhas pêra hos nofTos , & feitos depois

cimento dei Rei dom loão hos mou- em híía lò, hos primeiros que encon-
ros de pazes de hua aldeã, que fecha- trarão forão hos de Tanger, que com
ma Benarmarez,naõqueria6 pagar cer- ho pefo da muita gente de cauallo,

tas páreas, que per obrigação de feus que fobrelles deu , começarão à flo-

contrattos deuiaõ cadanno , do que xar, em cuja ajuda logo veo dom loão
dnrn loão de Menefes anojado deter- de Menefes ho moço , dando pelo

minou de fazer nelles reprefaria, & coitado dos mouros. Hos de Tanger,
lhes dar ho caltigo, que mereciaó, fo que lheltauão de rofto apertarão en-
belo que fereueo ao Almirante Lopo tão com elles , òc andando jà bem tra-

Vaz Dazeuedo , Craueiro da Ordem uados lhes acudio dom loão de Me-
de Auis, que entaõ era capitão de neles cortando coro ha bandeira Real
Tanger , pêra que a hum certo dia, «Sc per meo dos mouros, que nam po-
lugar lhe mandafíe pêra elta execução dendo folter ho Ímpeto dos nolTos le

algúi gente de cauallo. Iltoalli aíIVn- poleram em desbarato, noqualroor-
tado don loao leveo ajuntar com Pe- reram na batalha, & no alcance, que
ro Leitaó, adail de Tanger, que Lo- durou per eípaço de duas legoas

,

po Vaz mandara com cinquoenta de ccccxviij.de cauallo, afora hos depe,
• leoa



dei Rei dom Emanuel. 13

fem dos nollos morrer nenhum. Ca- filho mais velho de dom Afonfo, Con-
ptiu&raó xxviij. & houueruo hú rico de de Farão, ho qual Conde era ir-

defpojo, em que entrarão Lxxxv. ca- mão domelmo Duque, & de dom Al-

uallos de preço, & toialas oandeiras uaro. A eite dom Sancho mudou el

àOi Alcaides. Ilto leão dom ioáo de Rei ho titulo de Conde de Farão, em
Meneies fez voiu tooela aldeã, cc re- Conde doDemira, quomo ho fora ho
cebeo dos moradores has páreas, que Conde dom Sancho íeu auo. Forão
deuião, & dahi ieveo a Arz.iila, & ho todos eites íehores bem recebidos dei

adail Pêro Leitão fe foi pêra Tanger Rei. Ho qual dahi a poucos dias ha-

com toda iua gente, & parte do dei- uendo refpeito ha quão conjuntos lhe

po|o, que lhe coube, LUa victonaueu erão em fangue, & parentelco hos ri-

Deos aos nosioí. no meímo dia em que lhos do Duque, &quão inocentes dos

el Rei dom Emanuel ordenou em erros, & culpas, que dizião que tiue-

IVIonte mòr ho nouo, que de todalas ra íeu pai, os reitituio em luas hon-

pareas , & tributos que hos mouros ras, & a dom himes fez mercê de to-

Datrica pagailbm, fe deile ho dizimo dolos bés que el Rei dom loão man-
à Egreja, haqual noua lhe foi dada no dará confiícar da caía de Bragança,
mes de Dezembro de M.ccccxcv. el- alem do que lhe prometeo de ho rel-

tando ainda na meíma villa de Monte tituir nos que lhe el Rei dom loão to-

mòr , et com ella lne mandou dom mara , & dera a diuerlas pefToas , a

1 âo de Meneies has bandeiras, que quero fatisfaria ho valor querendolhos
tomara dos Alcaides, has quaes elRei elles foltar, &nam ho fazendo lhe da-

deu à Sc da Cidade de Lisboa, pêra ria aelle mefmo rendas, & tenças que
aiii eltarem por lembrança delta tam valeUem outro tanto, fendo hos taes

honrada victoria. bés dados per el Rei dom loão de ju-

ro, mas que lendo dados em vida lhosCAPITULO XIII. tornaria ha dar per falecimento da-
quelles quehospoíluião, íem mais ou-

'Davinda dos filhos doTiuque de Bra~ tra nenhuma fatisfação. E porque ha
gançaao Regno , & da grande libe- mercê que el Rei fez a dom laimes,
validade que elRei corneliesujou. filho mais velho do Duque dom Fer-

nando de Bragança, não foi de cali-

DEfpedido Dom Afonfo da Sylua dade pêra fe paliar por ella com def-

com ha repoúa de lua embaixa- cuido, he bem que fe diga, que foi

da, &acabados outros negócios aque húa das mores que Emperador, nem
elRei quis dar fim, antes de partir de Rei, nem outro lenhor nunca fez de
Monte mòr, na entrada da Quarefma terras patrimoniaes polluidas pacifica-

do anno de M.ccccxcvj , fe foy a Se- mente, porque nas acqueridas de no-

tuual onde ho eflaua fperando haRai- uo, ou que íefperam dacquerir tem
nha dona Leanor, & ha Duqueza de obrigações de partirem liberalmente
Bragança dona Ifabel fuás irmãs , &: com aquelles que lhas ajudarão ha ga-

na Infante dona Beatriz fua mai pêra nhar; mas em eítado tão pacifico, quo-
tratarem negócios que com elle ti- mo ho em que el Rei dom Emanuel
nham, & alli tiuerão todos Paicoa da começou de regnar, & regnaua, taes,

R-furreição. Neíte tempo tinha jà el & tamanhas mercês não fe acha que
Rei mandado chamar dom laimes, & fe fezeilem., nem a mi me alembraque
dom Dinis filhos do Duque de Bra- ho vi fie , em nenhum dos authores
gança, & outras pefToas, que anda- hilioricos, que tenho lido, porque hl
u*m fora deites Regnos, quomo atras cala de Bragança quando hos filhos do
fica dito, hos quaes chegarão a Setu* Duque dnm Fernando chegaram aSe-
ual depois de Paicoa, & com elles tuual, não tinha neftes Regnos coufa
dom Aluaro feu tio & dom Sancho que lhe não folie tomada perà Coroa,

ou
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ou poíTuida per pefloas a que el Rei uaro feripta de fua própria mão, em
dom U'ão delias fezera mercê, & lo- que diz alli. Honrado primo, vi ha

go dahi apoucos dias, per mercês fei- carta que meícreueítes , perque me
tas ao Duque dom laimes peraelle, fazeis laoer da vinda do Duque meu
c\: feus delcendentes da maneira, que Iobrinho, & vofla, folguei por ler tão

forão dadas ao Conde, dum Nuno cedo, èc pareceme bem fer logo lera

Aluarez, & ao Duque dom Afbnlo, mais detença nenhúa, & voíla vinda

filho natural dei Rei domloão primei- íeja a Eluas, & a Eílremoz, & dali ao
ro deite nome, ella ficou lenhora de \'imieiro, & a Monte mòr, & aqui

mai<; de cinquoenta villas, caltellos, fem fefperar mais recado. Dizemme,
fortalezas, & lugares rafos, afora ou- que algús criados do Duque voffb ir-

tras heranças, quintas , & calaes, en- mão fallão emelRei meu lenhor , que
tre hos quaes lugares, & fortalezas Deos haja, quomo não deuem, enco-
entrão ha cidade de Bragança, Gui- mendouos que fejão todos bem auifa-

marães, Barcelos, Chaues, V illauiço- dos, per vos, & meu Iobrinho, por-

ia, Ourem, Borba, & outras villas cer- que me pelara muito dilTo, & certo

quadas, & caltellos, que tenho por le algús ho fezerem receberião de mi
exeufado nomear, por eíhrem decla- grão calligo

, porque alli he razão,

radas em fuás doações, ha grandeza Haja meu iobrinho efta carta também
da qual mercê fez fazer a muitos va- por fua por ler mais em breue elfe

rios juizos, dizendo cada hum aquillo defpachado de minha mãn, em betu-

a que feu parecer, & affeição ho mais uai a xxvj. dias Dabril, kl Rei.

inclinaua, has quaes praticas le trata-

rão então per muitos dias na corte, ik CAPITULO XIV.
por todo ho Regno, mas ho tempo
que tudo apaga, & faz vir per feus 5De quomo el Rei fez Conde deTorta-

difcurlos em cuitume aprouado has legre 'Diogo da Sylua de Menejes

chufas que dantes nam eiam em vlo, Jeu aio t ÚJ do que fe nijfo fajjou.

fez depois parecer bem tudo ho que
el Rei neíta parte íezera, & lhe foi "TJ L Rei dom Emanuel foi fempre

attrebuido a liberalidade, & clemen- ±2/ mui agradecido dosferuiços,que

cia,ho reltituir dos bes aos delterra- lhefazião, pelo que auendo refpeito

dos, & perdoar hos erros àquelles que à grande obrigação em que era aDio-

nelles encorreram. Pelo que em todo go da Sylua de Menefes, feu aio, que
ho tempo de feu regnado foi béquif- ho criara, & doctrinara, com muito

to, & viueo pacifico, & has mais das cuidado, et amor, lhe deu em fendo

coulas, que intentou, aíli neíles Reg- Duque per licença, & conlemimento
nos, quomo nos eitranhos, em terra dei Rei dom loão ha villa de Celorico

de Chriltãos, ík de infleis lhe fuece- da Beira, com rendas, fenhorio, jur-

derão arte ho tempo de feu falecimen- dição , èc depois de ler Rei , polto que

to, com muita proíperidade, louuor, mudalfe ha dignidade, nem por illo

& honra fua, bem, & acrecentamen- mudou ha vontade que tinha de lhe

to de leu eitado, & proueito detodos fazer mercê, mas antes haacrecentou,

léus valTallos, & íugeitos. E pêra que moitrando por obra ho que fempre

fe faiba ho grande amor que elRei ti- defejara, & pêra poer em eflecto ha

nha aos filhos do Duque dom Fernan- boa vontade que tinha de fatisfazer

do, ec a dom Aluaro, & defejo de aos merecimentos de quem ho tam-

hos ver no Regno, & quanto a cargo bem feruira, eitando ainda em Setu-

tinha ha honra, & fama dei Rei dom uai, hofez Conde de Portalegre, com
loão feuprimo.mepareceocoufacon- rendas, jurdição, & caítello, mas efU
ueniente ajuntar a elte Capitulo húa doação não houue effecto em tudo,

carta que mandou aomefmo dom Al- porque ao tomar da poíTe fe oppofe-
ião
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ráo hos principaes da villa, do que fe

tirarão eílromentos em que com ra-

zões mui fufficientes moitrauão, que
húa tal Villa, quomo aquella não era

bem que fe apartaffe da Corra, nem
fe defle apelToa, que rilho de Rei não
folie, do que el Rei foi mui indigna-
do, & procedeo contra elles, caiti-

gandoos mui riguroíamente compen-
nas , degredos , & emprazamentoSi
Com tudo vendo que não querião de-

fiítir de lua leal opinião , & que ho
que fazião era por leu feruiço, & vti-

lidade do património da Coroa, mu-
dou ha íuftancia da mercê, referuan-
do pêra iim ha jurdiçaõ, & lenhorio
da villa, & a dom Diogo da Sylua deu
ho caítello delia de juro, com lo titu-

lo de Conde, fem outro nenhum po-
der, pêra elle, & todns léus defeen-
dentes, & pelo em que elta doação
não houue eríecto fatisfez el Rei ho
Conde com outras mercês.

CAPITULO XV.

*De quomo elRei mandou a Roma Te-
ro Corrêa Jobre negócios que tinha
com ho Tapa, & pêra acompanhar
ho Cardeal de Tortugal dom Geor-
ge da CoJ!a, attc ejles Regnos.

NA Chronica do Principe dom
Ioão, filho dei Rei dom Afonfo

quinto no capitulo xvij. falando na in-

fante dona Catherina , filha dei Rei

dom Duarte, irmã dei Rei dom Afon-

lo , fiz menção de dom George da

Coita Cardeal de Portugal , homem
que pofto que nafcefle de gente mui
baixa, popular, & pobre, depois de
fer capellão, & meitre deita íenhora

veo por leu faber, & induítria a fer

Cardeal, & teue tanta authoridade

em Roma, & neítes regnos, alli no
confiílorio dos Papas, quomo nocon-
felho dei Rei dom Afonfo, que quan-
do fe nelles achaua, era húa das pef-

foas de cujo voto fe fazia mais conta,

porque ha muita prudência, & expe-
riência, que nelle hauia dos negócios

daquelle tempo , & difeurfo das cou-

fas paffadas, lhe fazião pela mòr par-
te dar ho milhor parecer, do que fe

com elle fobiellas confultaua. Mas pof-
to que nelle houueile eltas partes, &
outras muitas dignas de louuor , el

Rei dom leão fendo principe, & de-
pois de fer Rei, lhe teuefempre ódio,
por algús relpeitos particulares , &
nunca delle, nem de feu feruiço, 6c

amizade fez cabedal. Com tudo el

Rei dom Emanuel conhecendo ha pru-
dência, quenelleauia, quomoregnou
logo, per luas cartas, & menfageiros
fez tanto com elle que lhe prometeo
de fe vir para ho regno: Pelo que or-

denou de mandar a Roma Pêro Cor-
rêa, fidalgo de lua caía, pêra ho acom-
panhar neíte caminho , & negociar
per via do mefmo Cardeal alguas cou-
las com ho Papa. Mas depois de Pê-
ro Corrêa fer em Roma achou ho
Cardeal mudado de propofito, dando
por exeufa fua idade, & mà defpofi-
çao, & íobretudo nam lhe querer o
Papa dar pêra iífb licença, & o que-
rer ter apar de fim, pela neceífídade
que tinha de leu confelho, & ajuda
nas coufas que lhe compriam , pelo
que encomendandolhe Pêro Corrêa
hos negócios que leuaua, fe tornou
pêra o regno, os quaes todos o Car-
deal deípachou com o Papa, & has
Bulias , & expedição delles mandou
depois a el Rei quomo le ao diante
dirá.

CAPITULO XVI.

*De quomo el Rei acrecentou has ra-

ções dos lugares 'Dafrica , & de húa
embaixada que lhe veo de Vene-

za , G) /obre que.

HAvendo el Rei refpeito a quan-
to feruiço fe faz aDeos na guer-

ra Dafrica, com fe fuftentarem os lu-

gares, que nella tinham ganhados hos

Reis feus anteceffores, eítando ainda

em Setuual ordenou pêra mòr fegu-

rança, que houueíTe nelles mais gente

de guarnição , & afli a eítes , como
aos moradores, & capitães, acrecen-

tou
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tou hns íoldos, rações, & mantimen- duas Ordus da Caualleria, fénfl cif v,

toç, & logo dalli a poucos dias com & que o deuião ler, pêra que dj.es

rebates de peltilença fe foi a Palmela, procedtíle geração lídima, de lídimo

& de Palmela a Villa Franca de \i- matrimonio, que a face defcubeita,

ra, onde elteue atte rim do verão, & íem labeo debaílardia ric^íTe emigud.

no mes de bepterobro fe foi. a Torres grão com hi outra ligitima nobreza
Vedras, onde veo ter hu embaixador do regno, pêra juntamente fa/.erem

de Veneza, que hovifitou daparte da todos gueira aos Mouro r emluaspro»
Senhoria. A elte embaixador armou prias tems , & caias, quomo agora

el Rei caualleiro de íua mão, & lhe fazem, pelo que fupplcarão fobré eí-

fez muitas mercês, com que fe tor- te negocio muitas vezes os Reis paf*

nou mui contente pêra Veneza, onde fados aos Pontífices Romanos, lem
no Senado dixe muitos louuores de delles poderem hauer ha expedição,

lua pefloa, & relatou ho grande amor, o que el Rei dom h manutl tanto que
& afeiçam que nelle achara per toda- regnou determinou acabar, & com
las coutas que a fua republica comprif- ha obediência, que mandou ao Papa
fem ho que confirmou , & renouou Alexandre vj, de que atras fica dito,

nos corações de todolos daquella ci- fereueo ao Cardeal dom George da

dade ha antigua amizade, que entre Coita, & o melmo fex per Perd Cor-
elles, & ha naçaó Portuguefa antigua- rea, encomerdandolhe muitouue tra-

mente fempre houue. balhafTe por lhe o Papa conceder tão

honelta petição, & o mefmo pedio ao

CAPITULO XVII. Papa per fuás cartas , fobelo que o
Cardeal, que em tudo deiejaua íeruir

U)e quomo el Rei alcançou do Tapa elRei, fez tanto, que lhe alcançou o
que hos Commendadores da Ordem que pedia, a qual graça não concedeo
de Cbriftusy &de Auis podeffem ca- aos que ja erão Commendadores, fe

/ar, Ç£ do faimento que mandou fa- não aos que dali por diante o foílera.

zer em Torres Vedras por cl Rei E por íer ja comprido o anno do fa-

dom Ioãoy Çf> de quomo fez, ho pri- lecimento dei P.ei domloão, Iheman-
meiro Conde e])alcoutim. dou el Rei dom Emanuel, eftando ain-

da em Torres Vedras, fazer hum fo-

ANtiguamente neíles regnos hos Iene faimento, a que forãp pretentes

Commendadores das Ordens de os mais dos Prelados» & lenhores do
Chriltus, & de Auis não podião ca- regno, & dalli fe foi Alã-juer, & Da-

far, & com efte voto entrauão neltas láquer a Muja, onde nouamente fez

religiões, hoque então parecia ferne- Conde Dalcoutim dom Fern-ndo de

ceilario, pêra que hos trabalhos do Menefes, filho de dom Pedro de Me-
cafamento, & obrigações delle, hos neíes , primeiro Marques de villa

não eftoruaíTem a fazerem guerra aos Real, & lhe concedeo, & fez graça,

IVlouros que naquelle tempo em que & mercê, que dali pordiante osfilhos

fe eítas Ordens de Caualleria funda- mais velhos ligitimos dos Marquefes

rão, tinhão oceupada hamòr parte de de villa Real fe eh amaliem Condes
Hefpanha, haqual liure defte açoute, Dalcoutim.
& caftigo que lhe Deos deu, por mui-
to fpaço de tempo, pareceo aos Reis
de Portugal, que pois ja feus regnos

erão liures defte trabalho, & per ar-

mas tinhão lançado fora delles efta

gente, que não era neceíTario, mas
antes perjudicial eflarem tantos ho-

mes nobres, quantos oceupauão eítas

C A-



de! Rei dom Emanuel.

CAPITULO XVIII.

17

das armas, do que fe poderia feguir

muito dano, trabalhos, & cerdas, alli

de gente, comodebés atodahaChrif-
tandade. Eíte foi ho parecer, & opi-

nião dalgCs do confelho, a que outros
repugnarão dizendo, que bem era ver-

dade o que di/iao, mas que os Reis
de França, Inglaterra, tfcocia, Dina-
marca, Noroega, & Suécia, com mui-

T>e quomo el Rei mandou lançar hos

Mouros
y £0 Judeus fora de feus Re-
gnos , Q) fenhorios.

DEpois que hos Reis de Caítella

lançarão hos Iudeus fora de feus

regnos , & leííorios, quomo atras rica

dito, el Rei dom Emanuel requerido tas outras prouincias vizinhas a eftas,

per cartas dos meímos Reis determi- & todo o Eltado de Flandes, & Bor-
nou de íazer ho mefmo, mas quomo gonha não lançaiao os Iudeus dentre

ho negocio folie de qualidade pêra fe fim muitos annos hauia íem pêra ofa-

delle não tomar refolução, lem bom zerem terem boas caufas, & de rece-

conlelho, houue fobritlo vanos pare- ber, & que o mefmo fe deuia cuidar

ceres, porque hús dizião que pois ho dos Reis de Caítella, o que abaítaria

Papa conientia ella gente em todalas pêra auerem de lançar eíla nação fora

terras da bgreja, permitindolhes vi- do regno, quanto mais que não pare-

uerem em lua lei, & que o melmo fa

ziaó todolos Príncipes, & íefpublicas

de Itália, & Hungria, Bohemia, &
Polónia, o que fe podia cuidar, que

não faziaô fem cauía, a cuja imitação

em toda Alemanha, & outros regnos,

cv prouincias de ChrHtaos os deixa

cia bom conlelho ellando elles regnos
cercados dos deCailella, & hos de
Caítella dos de França, permitirem fe

nelle Iudeus, lendo lançados das ter-

ras de taes vizinhos & tão poderofos,
hos quaes poderião tomar a mal pare-
cemos, que tínhamos milhor conle*

não também viuer, que caufd haueria lho em deixar viuer eíta gente entre

pêra os lançarem do regno , que não nos , do que elles tiuerão em os lança-

repugnaiíe com ha razão queltoutras rem de fim, o qual defgoíto por ven*
nações tinlião pêra o conientirem, & tura terião fecreto, pêra quando vif-

que alem difio poios lançarem da ter- fem tempo oportuno abrirem hasazas
ra, nero por iflo lhes dauam azo de à tyrannia, & debaixo de eor deca-
nas alheas fe tornarem Chriitãos, mas tholicos, Sc chriítianiflimos nos faze-

antes fe fe foliem pêra ha dos mouros, rem o mal, & dano que podeliem , &
fe perdia de todo ha efperança de ne- que fobre tudo, o bom confelho era

nhum fe conuerter, o que muitos dei- perder ha faudade a todolos prouei-
les viuendo entre nos, mouidos de tos, & tributos que fe delta gente ti-

noiTa religião, & do bom ufo delia fe rauaó, & por o intento em lò Deos,
podia fperar que fezeííem, & que ha- & na fua Sancta Fê, porque elle do-
uia ainda nilto outros inconuenientes, braria com luas mercês o que fe nilto

porque alem dos feruiços, & tributos perdeíTe, & que poiseíte negocio per
que el Rei perdia, ticaua obrigado a fua vontade viera a le porem determi-
fatisfazer às peíToas a que elle, & os nação de confelho, que ha reíoluta

Reis paliados delles fezeraõ mercê, & conclufaó delle folie lançarem logo
que não tão fomente leuauão coníigo do regno aquelles que não quifeíTem

da terra muitos haueres, & riquezas, receber ha agoa do baptifmo, & crer

mas ainda o que era mais de eítimar, ho que cre haEgreja Catholica Chrif-
leuauãofotis, &dilicadosfpiritoscom tãa. Na qual opinião, & parecer foi

que faberião dar aos mouros auifos, el Rei, lem ter conta coro ho que fe

que lhes neceflarios foflem contra niíTo perdia, nem com has fatisfações,

nòs, & fobre tudo lhes inlinarião feus que ficaua obrigado fazer, quomo de-
officios mecânicos, em que erão mui- pois por inteiro fez. E logo fe aífinou

tos deftros, principalmente no fazer tempo certo para ha notificação deite

C nego-
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negocio, hoqual foi declarado, cvpu- trelles hauia, porque el Rei dom I er-

bHcado, eftandoelReiaindaem Muja, nando era rilho dei Rei dom loãv> Da-

no mes de Dezembro de M.ccccxcvj, ragaó, irmão da Rainha dona Leai. r

emhúa pregarão que feíbbre iílb tez, molher dei Rei dom Duarte de For-

te nam tão lòmente fe aílentou no tugal, auo dei Rei dom fc,manuel,&

confelho que nos ludeus fe foliem do ha Rainha dona Ifabel era prima com
regno, com íuas roolheres, & filhos irmam dei Rei dom Fmanutl, rilhos

& bés, mas também hos mouros pelo ambos deduas irmãs, conuem aíaher,

mefmo modo, pêra hoque lhes elRei elle da Infante dona Beatriz , molher
limitou logo a todos tempo certo, & do infante dom Fernando, & ella fi-

nomeou portos léus de léus regnos lha da Infante dona li - hei roolhrr dei

para fuss embarcações. Rei dom Ioão de Caitella , iegundo do
nome, as quaes íenoras Infantes, dó-

CAPITULO XIX. na Ifabel, & dona Beatriz, erão am-
bas filhas do Infante dom Ioão, filho

*Da embaixada que hos Reis de Caf- tlel Rei dom João de Portugal da boa
tella mandaram a el Rei jobre memoria , primeiro do nome. Dos

alianças, quaes parentefeos quis poer elta lem-
brança, porque has coufas delfa cali-

EStando el Rei em Eítremoz che- dade , não fendo bem efpeeiticadas

gou ahi dom Afonfo daSylua, de pellos feriptores, fazem depois mui-

quem atras fiz menção, ho qual hos tos enleos , de que recrecero mores
Reis domFernando, &haRainha dó- erros, nasprogenias dos Reis, & Prin-

«a Ifabel, lhe mandauam com embai- cipes , no declarar das quaes hos

xada. E entre outras coufas que de Chroniftas deuem ler mui vigilantes,

fua parte requereo , & apontou , ha &h s deuem pintar de taó boas cores,

principal foi fobre alianças, confede- & tão viuas, que per nenhum modo
raçaõ de amigos damigos, & imigos ho tempo has poíla cegar, nem trazer

de imigos, ao que hos então moueo em duuida.

ha diferença, que tinhaõ com el Rei

Charles de França, oitauo do nome, CAPITULO XX.
fobelo regno de Nipoles , per cujo ref-

peito hauia entrelíes crua, & braua *De qnomo el Rei mandou tomar hosfi-
guerra, a qual refultou em elles ga- lhos aos ludeus , que fe htào fora do

nharem ho dicto regno, per induítria, Regno, Ç£ forque canja não fez
& prudência do gram capitão Gon- • ho mefmo aos mouros.

calo Fernandez Daguilar, & lançarem

delle hos Franceíes, que hojà tinhão "\ /! Uitos dos ludeus naturaes do
quali todo oceupado, quomo fe mui iVl Regno, & dos que entrarão de

largamente contem nas Chronicas dos Caílelia tomarão ha agoa do baptif-

roetmos Reis de França, & Caltella, mo, & hos que fe nam quiferão con-

principalmente naque fez Philippede uerter começarão logo a negociar has

Comines, tenor Dargentom, em lin- coufasquelhesconuinhaó pêra fua em-
goa Francefa, das quaes alianças fe el barcaçaõ, no qual tempo el Rei por

Rei exeufou, prometendo com tudo caulas que ho a ilío mouerão orde-

que fe el Rei de França lhes eidTç f«- nou , que em hum dia certo lhes t i-

zer guerra dentro dos regnos de C-Ã- malíem a ettes hos filhos, & filhas de
tella, que em tal cafo ho ajudaria, fem idade d» xiiij. annos pêra baixo, eS: fe

embargo da paz, & amifade que en- deltribuiíism pelas villas , òv lugares

tão com ho dicto Rei de França tinha, do Regno, onde à fua própria culta

no que el Rei fatisfez com razão ao mandaua que hos crinllem, & doctri-

muito diuido, cv parentefeo que en- nairem na Fè de NoíTo Saluador lefti

Chrif-
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Chrifto, & iíto concluio el Rei com lhes mandar dar embarcação j & de
feu coníelho eftando emEttremoz, & três portos de feu Regno, que lhes

dali feveoa Euora nocomeço daQua- pêra itto tinha aííinados, lhes vedou
refma do anno de M.ccccxcvij. onde hos dous» & mandou que todos fe

declarou , que ho dia allinado folie vieíTem embarcar a Lisboa , dando-
dia de Pafcoela , & porque nos do lhes hos eltaos pêra fe nelles agafalha-

confelho não houue tanto fegredo, rem, onde Te ajuntarão mais de vinte

que fenão foubelfe hoque acerca dif- mil almas & com eitas delonguas fe

to eltaua ordenado, ik ho dia em que lhes paíTou ho tempo que lhes elRei
hauia de fer, foi necelFario mandar el limitou pêra fua laida, pelo que fica-

Rei, que elta execução fe fezeíle lo- uão todos captiuos, hus quaes ven-

go per todo ho Regno, antes que per doile em eftado taro mifero, comete-
modos, & meos que eltes ludeus po- raó muitos delles por partido a el Rei
derião ter, mandaifemefeondidamen- que lhes tornailem feus filhos, &lhes
te hos filhos fora delle , a qual obra prometeflem que em vintannos íe-

rão tão fomente foi de grão terror, nam tiralTe fobrclles deuàiTa, & que
meíturado com muitas lagrimas, dor, fe farião Chriítãos, ho que lhes elRei
& trilteza aos ludeus, mas ainda de concedeo, com outros muitos pfiui-

muitoefp?nto, & admiração aos Chrif- legios que lhes deu, & aos que nam
tãos , porque ninhúa criatura pode quiferaó ler Chriítãos mandou logo
padecer , nem fofrer apartar defim for- dar embarcação , quitandolhes ho ca-

çadamente feus filhos, & nos alheos ptiueiro em que encorrerão, & fepaf-

por natural communicaçaó fente qua- faraó todos a terra de mouros. Hora
li o meímo, principalmente has rácio- he que fe poderá reputar a defeuido
naes, porque com citas communicou não dizermos que caufa houue pêra
natureza hos efieitos de fua lei mais el Rei mandar tomar ho*; filhos doslu-
liberalroente do que ho fez com has deus, & não hosdosmouros, pois aili

brutas irracionaes , a qual lei forçou hús, quomo hos outros fe fahiaõ do
muitos Chriítãos velhos moueremfe Regno por não quererem receber ha
tanto a piedade, & mifericordia dos agoa do Baptiimo, cecrer ho que cre
bramidos, choros, & plantos, que fa- ha Egreja CatholicaChriltãa. Hacau-
ziaõ hos pães, &: mais a quem força- fa foi porque de tomarem hos filho9

damente tomauaõ hos filhos, que elles aos ludeus, fenão podia recrecer ni-

mefmos hos efeondiaõ em fuás cafas nhum dano aos Chriítãos, que andaó
por lhos n?.õ virem arrebatar dentraf- efpalhados pelo mundo, no qual hos
mãos, & lhos íaluauaó, com faberem ludeus por feus peccados nam tem re-

que niílb faziaó contra ha lei j & pre- gnos, nem lenhorios, cidades, nem
matica de feu Rei, ik fenhor, & aos villas, mas antes em toda parte onde
mefmos ludeus fez vfar tanta crueza viuem fam peregrinos, & tributários*

eíta mefma lei natural que muitos dei- fem terem poder, nem authoridade

les matarão hos filhos , afogandohos, pêra executar fuás vontades contra

& lançandohos em poços, Ôc rios, & has injurias, & males que lhes fazem.
per outros modos, querendo antes Mas aos mouros per noiíos peccados,
vellos acabar deita maneira, que não & caltigo permitte Ueos terem ocu-
apartallos de fim, íem fperança de hos pada ha mòr parte de Alia, & Africa,

nunca mais verem, & pella mefma ra- & boa de fc-uropa , onde tem Impe-
2ão muitos delles fe matauaõ a fim rios, Regnos , & grandes fenhorios,
melmos. Em quanto fe eítas execu- nos quaes viuem muitos Chriítãos de-
çóes faziaó, naõ deixaua el Rei de baixo de feus tributos, alem dos mui-
cuidar no que conuinha à laude das tos que tem captiuos, & a todos eítes

almas delta gente, pelo que mouido fora mui perjudicial tomarem-fe os

de piedade dillimulaua com elles, fem filhos dos mouros, porque aos que fe

G ii eíte
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efte agrauo fezera, he claro que fenão acullumaraõ hosChriíláosveiho c
, qué

houueraó deíquecer de pedir vingan- nella parte ho faiem com menos te-

ça dos Chriitãos , que habitauão nas mor deDeos, &medo ddsjuíliças que
terras dos outros mouros, depois que hos nou s, com ouíadia de nome de
fe là acharão, & febre tudo dos Por- (Jhrillãos lindos, & de mais validos,

tuguefes, de quem particularmente & aparentados na lerra que ellou-

rella parte íe podião aqueixar. E elta tros, daqua] deíordem ieftguio,den-

foi ha cauía porque hos deixarão iair tão pêra cà, não tão fomente aleum-
do Regno com léus rilhos, & aos lu- tar ho preço dos mantimentos tora de
deus na<>, aos quaes todos Deos per toda razão, mas com elle ho de todo
íua mtlericordid permita conhecerem ho género de mercadorias, a qual ca-

ho caminho da verdade, pêra fe nella reltia (paliando, fera pintar de luas

íaluarem. verdadeiras cores, mais ha delorde-
nada auaricia dos vendedores que ha

CAPITULO XXI. peltifera cobiça dos arrendadores.) fe

naõ poderá acodir fe não com ilto fer

Do fruão que fefez cm tomarem hos ao contrario , recolhendo ho Eccle-
ludeus Chrijiãos. liaitico hos dízimos das Egiejas , &

hos feculares has nouidr.des, que lhes)

CErto que efta obra de fazer que Deos dà, em luas caías, òVcileiros, &
hos ludeus le tornailem Chrif- dali perlim, ou per feus criados, 6c

tãos, foi digna de muito louuor, pof- feitores has mandarem vender, quo-

to que fe delia poderem feguir hos mo fe antiguamente fazia neif.es Reg-
jnconuenientes, que no conielho dei nos. Outro remédio ahi não menos
Rei forão apontados, & muitos ou- proueitofo quelte, ho qual feria não

tros que íe depois virão em que fe en- pagarem hos lauradores aos lenhorios

t?õ poderá mal cair, porque ninhúa luas rendas fe não a dinheiro de con-

perda podia vir ao Regno pela con- tado, quomo le faz em Flandes, Bra-

uerfdó delta gente, que ie podelFe ef- bante, Holanda, Zelanda, & outras

timar perda, em comparaçaro do que partes, porque eites nã ) laõ podero-

fe ganhou em conhecerem ha verdade fos pêra encerrarem ho paó, mas an-

do que hauiaó de crer, mas nem por tes cóltrangidos pela renda, que haó

fe fazer tamanho ganho fe pode affir- de pagar em dinheiro, trazerem luas

mar, que nam he dano aquillo de que nouidades aos lugares, donde laõ vi-

relulta perda, com toruaçaõ, &detri- zinhos, nos dias dafomana, que nel-

mento do bem publico, & particular, les íe fazem feiras, èc ho venderem
Ho que tudo le leguio a eíles Regnos milhor mercado do que fariaõ hos fe-

per feu azo delles, & fotilezas de léus nhorios , fe recolhelTem íuas rendas

negócios , depois que tiueraõ nome em pão , por ferem mais poderolos,

de Chriftãos , & poderão tratar em & poderem foítentar ha venda rai-

muitas coufas, que pelo direito cano- lhor, que hos lauradores. E pois tra-

nico exprelTamente lhes eraõ defefas, to da careitia do pão, quero rambem
das quaeshúaera naõ arrendarem hos dizer quomo hos Reis de Inglaterra

dízimos das bgrejas, nem ninhíias no- acodirão à das carnes, pelo preço del-

uidades,doquefefeguia naõ hauerna- las ir em grande crecimento per to-

quelle tempo tantas vezes careitia de dos feus Regnos, & foi com manda-
mantimentos , quomo houue depois rem por lei expreíTa que ninhum ho-

que elles começarão a tratar niílb, fa- mem per grão fenhor , & poderofo

zendoaleuantar ho preço às nouidades que forte, podefle criar mais que húa
daterra,quomofehoqueellacria, fof- certa & taxada cantidade de gado,

fe trazido de tora do Regno, por falta aíli grollb, quomo meudo, limitando

que delias houuelle, aoque íetambem eíta taxa pelas comarcas, fegundo ha
fer-
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fsrfi' ; <bie de cada hua delias, do que
je legui > por hauer muitos criadores,

hauer ranhem muitos vendedores, cc

sb ixeu ho preço das carnes naquelle
Regno mais da meiade» has quaes
du.:- leis, (Sc coitumes acerca das no-
liid&des, & cníçóes le fe neltes Reg-
rob giií.rdnliem, he de crtr que toda-
Jas coufas tornariaó a preço h.»-nelto,

ík ainda que não foire aos antiguos,
feria pdo menos ataes, que querniíto
ordenòlle íe poderia ter por verdadei-
ro pai da pátria, & ienouador da boa
ordem, & coltumes, que nella nos
tempos paliados houue.

CAPITULO XXII.

1)e quomo fe começou a tratar ho cet-

famento dei Ret com ha 'Prince/à

dona IJubel.

EL Rei dom Fernando, & haRai-
htn dona llabel houueraõ de leu

matrimonio ho Principe dom Ioão,

que calou com Madama Margaida,
irmam de dom Philippe Archeduque
Dauítria, que depois foi Rei de Caf-

tella, filhos do tmperador Maximiia-
no, ee de Madama Maria Duquefa de

B rgonha , rilha do Duque Cnarles

,

que morreo na batalha deNancy. Elte

Príncipe dom Ioão morreo fem hauer

filhos, & Madama Margaida cafoude-
pois com Philiberto Duque deSaboyi,
dalcunha o fermofo, oitauo do nome,
de que também não houue filhos, ha

qual fenora foi húa das fermo<as mo-
lheres de tola Luropa, & fobre tudo
muito prudente, catholica, diicreta,

& íagaz, pelos quaes dotes de virtu-

des no Lmperador Carlos V. leu fo-

brinho, tendoauiente, &prefentenas
terras do eltado de Flandres , &. de
Borgonha lhas deixou gouernar , &
reger em quanto ella viueo, ho que
fempre fez com muito Iouuor, & boa
ordem dejuftiça, do que eu poíTo dar
teftimunho , quomo quem coro ella

muitas vezes faltou, & tratou negó-
cios dei Rei dom Ioão iij. que fancta
gloria haja, em cujo feruiço andei na-

quelhs partes , & em outras defno
tempo de minha mocidade ate idade
de xxxxiij. annos, em que por leu
mandado tornei aettes Regnos. Hou-
ueraõ mais nos Reis de Caitella qua-
tro filnas, a ia^er ha Infante dona lfa-

bel que cafou com ho Principe dom
Afonlo, filho dei Rei dom Ioão legun-
do de Portugal , hoqual Principe pou-
co tempo depois de ter calado, fale-

ceo em Sanearem de hua queda que
deu indo correndo a cauallo, de que
logo morreo, fem dt ixar r lhos & ha
Pnncefa dona llabel le tornou viuua
pêra Caitella. Has outras foião ha in-

fante dona loanna, que caiou com dom
Phlippe Archeduque Daut<ria , que
arriba nomeei

, que per falecimento
da Rainha dona llabel fuece deraó nos
Regnos de Caitella, & Ltão, & ha
terceira ha Infante dócaMaih, que
depois foi Rainha de Portugal quomo
le ao diante dirá, & ha quarta ha In-
fante dona Cíuherina, que cafou cona
dom Henrique Rei de Inglaterra, oi-
tauo do nome. Deltas quatro rilhas ha
com que el Rei dom kmanuel mais
deiejaua cafar, foi ha Infante dona lla-

bel, viuua do Principe dom Atonto,
& por ter eita vontade fe exculou do
da Infante dona Maria, per dom Afon-
fo da Sylua, quando ho veo vilitar de
parte dos Reis, quomo atras fica dito
no Capitulo xj. & por vir ao fim que
deiejaua, eltando em Torres Vedras
communicou elte negocio com dom
Aluaro feu primo, hoqual felhe offe-
reçeo pêra ho nelle leruir, & dali fe

foi a Caitella mui bem acompanhado
no anno paliado, & com ha repolta
do a que fora tornou a F.uora nelte
M.ccccxcvij, com haboafperança, da
qual repolta ordenou el Rei de man-
dar por embaixador, aos ditos Reis,
dom Ioão fc.manuel , feu camareiro
mòr, petloa de quem com razão mui-
to conriaua, afli por ler mui pruden-
te, quomo pelo criação que nelle fe-

zera, & dali ho defpachou acompa-
nhado, quomo a tal emb ixedi con-
uinha, ho qual achou em taes termos
hoque lalobreite cafo negocearadom

Aí*
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Aluam, que partindo Deuora nove- portante a eftas nauegaçSes , ate ho

raó deite anno hos calamentos le ce- nafeimento do dicto Príncipe dom
lebraraõ no mes de Octubro, do meí- loao, que foi no anno do Senhor de

mo anno, da qual cidade el Rei per M.cccclv. &dahi por diante trato tu-

caío das calmas depois, de ho ter deí- do ho que toca a eites delcobrimen-

pachado fe íoi a byntra ter ho veraó, tos, per ordem dos annos em que ca-

por fer húdos lugares da Europa mais da nua das taes coulas aconteceo, ate

freíco, & alegre para qualquer Rei, que Deos fe houue por ieruido cha-

Principe & fenhor poder nelle pafTar mar pêra fim el Rei dom Aíonfo V.

ho tal tempo, porque alem dos bós leu pai, que faleceo no anno de mil

ares, que de fim lança aquella (erra, quatrocentos, & oitenta & nu aquém
chamada pelos antigos Promontório ho Príncipe foccedeo noRrgno, ho

da lua, hànella muita caça de veados, qual depois de regnar procedeo neí-

& outras alimárias, &íbbre tudo mui- tes delcobriraentos de calidade, que

tas, & muito boas frutas de todo ho a elle fem tirar gloria, nem louuor a

género das que le em toda Hiípanha peílba nenhúa le pode diilo dar boa

podem achar &hasmilhores fontes de par te da palma, & tnuropho,nnb quaes

agoa, & mais fria detoda haEítrema- ho mòr trabalho, & difhculdade elte-

dura, às quaes coufas todas acrecenta ue no achar do cabo de boa Speran-

ho labor hos magníficos paços, que ça, & palfilo, ho que ie fez em feu

no mefmo lugar ho<- Reis tem, pêra tempo, correndo hos notfos muito

feu apofento , & dos que com elles mais alem delle pela coita de Guiné

ali vão* ate chegarem quafi aos limites, & tere-

mos de C,ofala, & Moçambique, ter-

CAPITULO XXIII. ras habitadas de gente, com quem ti-

nhão trato pelo mar, & negocio hos

7)e quomo el Rei mandou Vafquo da da coita de Melinde & Mombaça, &
Cama por capitam de três nãos, fe- da Ilha de 5. Lourenço. Has quaes

ra profegttir no queja era defeu- viagés todas fe fezerão per mandado
berto, atte ver Je podia cbe- deite inuenciuel Rei dom íoão , cora

gar d índia. muito trabalho feu, & defpela de lua

fazenda , nauegação jà efquecida de

NA Chronica do Príncipe dom todo ho género humano, per tanto

loão declarei afaz per extenfo fpaço de tempo, quanto le pode ver

quam vigilante, & lludioío ho Infan- em hú difcurlo, que diilo fiz; na mef-

te dom Henrique filho dei Rei dom ma Chronica do Príncipe dom loão,

loão da boa memoria , primeiro do que compus de nouo em lingoagem

nome foi no descobrimento da cofia Portuguefa, & alii em hu liuro que

de Africa, & quintas defpefas íobrií- fiz em lingoa latina do litio, & anti-

fo fez , continuando neite negocio guidade da cidade de Lisboa , nos

com muita gloria, & exalçamento do quaes dous difcurlos declarei quan-

nome de Deos, & louuor feu, ate ho tas, & quaes pelloas, muito antes fe-

anno de nofTa íalu*ção de mil, & qua- zerao elta viagem da índia, pelo mef-

trocentos, & fefenta, em que faleceo mo caminho, que ha nòs agora faze-

no mes de Nouembro, na villa de Sa- mos, ho que fiz por acodir ao erro

grés, em idade de lefenta, & lete an- em que cairão algus feriptores Portu-

nos , com jà ter recebido frueto de guefes, que tratatao deites negócios,

muita honra, cc proueito de todos ef- dizendo que fò a naçaó Portuguefa

tes feus trabalhos, & profeguindo eu fora ha que nauegando pelo mar Oc-
nefta matéria per modo de compen- ceano ,

primeiro que nenhúa outra

dio , efereui no começo da mefma viera ter ao mar da Índia, do qual er-

Chronica, ho que achei fer mais im- ro fe lhes pode em parte releuar ha
cul«
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culpa , por pof ventura cuidarem ,

que atrebuindo ella gloria à lua pró-

pria nação, lhe acrecentauaó louuor

aos muitos que fe lhes deue pelas mi-

Jagrofasviclonas, que naquelhs partes

em diuerfos tempos, Sc lugares hou-
uerão. Aili que falecido el Rei dom
loão, foccedeo no Regno el Rei dom
tmanuel, ho qual quomo herdeiro

vniuerfal de toda hamachina, ik pefo

deltas nauegações , naõ contente do
que jà era delcuberto, mas antesmui-
to delejolo de paliar adiante, logo no
começo de leu regnado, no mes de
Dezembro de M. ccccxcv. teue em
Monte mòr ho nouo fobre iílo confe-

Iho, no qual algu., foraõ de opinião,

que le não proicguiiTe mais nefta via-

gem, alem do que jà era dileuberto,

porque hauia de ler muito enuejada

de todulosReis, & reípublicas da Eu-
ropa, & aífi do Soldam de Babylonia,

& dos mefmos Reis, & fenhores da

Índia , do que fe hauiam de leguir

grandes trabalhos, & deípeías a eites

Regnos, que ab,.ftaua ho pacifico tra-

to de Guiné, ik ha honrofa conquifia

dos lugares Dafiica, pêra ganho dos

mercadores, & proueito das rendas

do Regno & exercício da nobreza

delle, rnas el Rei foi do voto daquel-

les a quem iíto pareceo ao contrario,

mandando logo aparelhar nãos , no
que fe paliou mais de hum anno. No
tempo em que fe faziaõ prelles eltas

nãos teue elRei coníelho fobre quem
mandaria por capitão delias, ik afíèr>

tou, que folie Vafquo d* Garoa, fi-

dalgo de fua cafa, natural da villa de

bines, homem folteiro , & de idade

pêra poder fofrer os trabalhos de húa

tal viajem, pelo que ho mandou cha-

mar, eltando em Êflremoz no mes de
laneiro de mil, & quatrocentos, &
nouenta, & fete, ik lhe deu ha capi-

tania delias, com palauras de muita
confiança, pondo diante ho pefo de
tamanho negocio confiftir não nadef-
pefa, que fe nelle podia fazer, nem
no que fe niííb auenturaua, fe naõ no
feruiço de Deos, & bem defeus Reg-
nos, ho que tudo fe podia confeguir,

fe pafiando eíle a diante do que jà era

difeuberto, podefie chegar à Índia, ik

daquellas partes lhe trazer ho primei-
ro frueto detodalas deípeías, que léus

antecellores niUo tinhão feitas, cvdos
perigos que ha nação Portuguefa tan-

to tempo hauia, que neíbs nauega-
ções tinha paliados, do que fe lhe po-
dia feguir tanta hf nra , ik louuor, quan-
ta elle bem podia cuidar, ao que is

ajuntarião muitas mercês, que lhefpe-

raua fazer em galardão de todolos

trabalhos, que neíla viajem paffaffe,

ao que Vafquo da Gama refponden-

do com palauras de bom caualleiro,

prudente, & leal vailalo, lhe beijou

ha mão pola mercê que lhe fazia, &
confiança que delle tinha , ajuntando a

iito que húa das parles que ho convi-
dado a elte trabalho, depois do ler-

uiço, que niilo fperaua fazer a Deos,
& a fua Alteza, era parecerlhe, que
tinha algu» aução nelta viajem, p^lla

elRei dom loão, pouco antes quefale-
ceífe, terd^da a feu pai fclteuão da
Gama, que jà também era defuncio,
em cujo lugar, & por lua lembrança
lhe pedia que houueífe por bem neíta

viajem fe querer também leiuir de
Paulo da Gama feu irmão , porque
com tal, & taõ fiel companheiro Ipe-

raua vir ao fim delia, fem diflerenças,

nem cautellas que poderião caber, &
acontecer entre outras pdloas , que
não foliem taõ conjuntos em langue
quomo elles erzõ, ho que lhe el Rei
muito agardeceo, & houue logo por
bem fer Paulo da Gama hú dos que
houueffe de mandar em lua compa-
nhia. Depois dei Rei ter ifto afienta-

do fe foi Deílremoz a Funra, & dali

defpedio Vafquo da Gama, & leu ir-

mão Paulo da Gama, dandolhes por
companheiro Nicolao Coelho, caual-

leiro de lua cafa, hos quaes partirão

do porto de Bethelem aos dous dias

do mes de lulho do meimo anno de
mil, & quatrocentos ik nouenta, &
fete, do que ag^ra não direi m*is, por
fer neceilario falUr nos negócios do
Regno , em quanto elles fazem fua

viajem.

CA-
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CAPITULO XXIV. Reis (cus primos, ho que dom Alua-
ro negoceou também que hos cafa-

Em que fe trata do cafamento dei Rei mentos le fezerão no melroo tempo
com ha Trince/a duna ljabel y & de que peta iilb fora ordenado, & elle

qnomo ha recebeo cm 'Valença T)al- em pellba acompanhou ha Rainha dó-

cantara* Ç£ da morte do 'Príncipe na Ilabel, & ha Rainha Princela lua

dom João dcCa/lella, ® outras par-

ticularidades.

EStando el Rei em Syntra, foube

por cartas de dom loão Emanuel

ha certeza de leu cafamento, no qual

ha Princefa dona Ilabel confentio com
muita difHculdade, dizendo que íua

filha mui acompanhado de gente de
fua caía, & valia, ate chegarem a Va-
lença Dalcantara onde le ho cafamento
fez & confumou , ao qual el Rei dom
Fernando não foi prefente , porque
por ho Príncipe dom loão leu filho

andar mal difpoito , fe deixou ficar

com elle em Salamanca, El Rei dom
tenção era mais de fer Religiofa, que Emanuel depois de ter ordenado tu-

cafada, & que alli ho propoíera de

pois da morte do Príncipe dom Afon-

fo feu marido, nem ha poderão hos

Reis defuiar delle propoíito, fe nifío

ha naõ aconfelharaõ pefloas religio-

ías, dandolhe a conhecer quanto com-

do ho que compria pêra leu recebi-

mento , partio Deuora pêra Caítel!o

de Vide, onde chegou na fim do mes
de Septembro , quomo ho fereuera
aos Prelados, lenhores, & fidalgos,

que ho jà alli eltauam íperando, cada

pria a feruiço de Deos, & ao bem, hum delles no melhor modo que po-

paz, & tranquilidade dambolos Reg de. Depois dei Rei alli eítar algús

nos fazerfe eíte cafamento. Quomo el dias, vendo que ha doença do Princi-

Rei teue eíte requado fe tornou logo

de Syntra pêra Euora, onde hos mais

ameude podia receber, pêra aííi or-

denar coro mòr beruidade ho que fof-

fe necelTario acerca dos contratos def-

pe dom loão eitoruaua ha vinda dei

Rei dom Fernando, pêra fer prefente

ao cafamento da Pnncefa fua filha,

fez laber à Rainha dona Ilabel, que
leu delejo era irfe ver com ella , &

te cafamento, hos quaes depois de com fua licença receber ha Princela,

concluídos, & confirmados dambalas do que logo ha Rainha auiíou el Rei

partes, & dom loão Emanuel, quo- dom Fernando, ho qual por ha doen-

mo procurador dei Rei ter recebida ça do Príncipe ir em tanto crecimen-

ha Princela em feu nome, feaffentou, to, que defefperauaó jà hos médicos

que lua entrada foiíe per Caltello de delle, &honão querer deixar fò, nem
Vide, fobello que elRei fereueo a ai- menos lhe parecer bem, que fe per-

gúsPrelados, lenhares, & fidalgis do longallem has vodas , lhe refpondeo

Regno, pêra que le foliem porelle ao que deuia logo mandar dizer a el Rei,

melmo lugar onde fperaua fer na fim que vielTe receber ha Princefa, & ilto

do mes de Septembro, no qual meo quomo de íim melma, & que folie

tempo induzida ha Rainha Princefa, com ha menos companhia, que po-

quomo fe teue per lulpeita , pellos deile. Tanto que el Rei recebeo eíte

Reis feus pais, lereueo híía carta a el recado pos logo em obra fua ida, ik

Reipedindolhe» que dilataile fua vin- pêra ho acompanharem elegeo dom
da ate ter de todo lançado de feus

Regnos hos ludeus, íobelo que el Rei
lereueo alguns cartas a dom Aluaro,
que jà era tornado peraCaftelIa, Icri-

ptas de fua própria mão , era q moltra

Diogo da Sylua, Conde de Porrale-

gre, dom Fernando de Mendes Con-
de Dalcoutim, & dom Diogo feu ir-

mão, dom loão de Meneies mordo-
mo mòr, que foi depois Prior doCra-

ua ter muito defeontentamento pela to, &Conde deTarouqua, dom Mar-
tardança da Rainha lua molher , & tinho de Caltello Branco, feu veador

que alli ho dixeile de fua parte aos da fazenda, que depois foi Conde de
\ il-
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Villa Noua de Portimão, dom Fran-
ciíco Dalmeida, que depois foi Vi Te-

rei da índia , dom Pedro da Sylua
Comendador mòr de Auis, Ayres da
ò)lua, Regedor da caia da Supplica-
çaó, Erancilco de Sà, veador da fa-

zenda da cidade do Porto , George
Moniz, guarda mòr, Pedrhomem ef-

tribeiromòr, domloão deSoufa,dom
Eernaõ Martiz Malcarenhas. Com ef-

ta fò companhia partio el Rei afforra-

do de Caltello de Vide pêra Valença
Dalcantara jà no mes Douiubro, on-
de logo recebeo ha Princefa, no qual

inltante veo recado à Rainha dona
lfabel da morte do Príncipe domloão
feu rilho, ho que ella dillimulou com
muita prudência, fem querer que fe

diuulgaile, nem por ilfo fe moltrafle

tnfteza em quanto el Rei dom Ema-
nuel ali eltiueíle, mas quomo el Rei
foube eíta noua, & ho fegredo que
nella hia , pedio logo licença à Rai-

nha pêra fe tornar a Caltello de Vi-

de , & leuar ha Rainha lua molher con-

ligo, o que alli fez, acompanhado de
todolos ienhores de Caítella* que alli

entãoeiiauaó, ate àRaia , encobrindo
todos ha dor, & triiteza que tinhão

pela morte do Principe dom loao feu

ienhor, ho milhor que poderão, no
que feteue tanto reiguardo, que nun-
ca ha Rainha dona ífabcl , irmã do
Principe ho foube fenaõ dali a muitos

dias. Hos Prelados , & fenhores , &
nobres do Regno, que ficarão emCaf-
tello de Vide, quomo fouberaó, que
era el Rei partido de Valença Dalcan-

tara ho vieraõ receber ho dia que en-

trou em Portugal, em cuja companhia
per intereeflaõ dos Reis vieraõ alguns

fidalgos, & caualleiros, que ainda an-

dauaõ delterrados em Caftella. Em
Caltello de Vide eftauaõ ordenadas
muitas feitas perà entrada da Rainha,
das quaes por cafo da morte do Prin-

cipe fe fe7eraõ mui poucas, donde fe

logo el Rei partio pêra Euora. Com
tudo ho caminho foi de todos mui fe(-

tepdo, ate là chegarem, onde el Rei
rnefmo defcobrio à Rainha ha morte
do Principe leu irmão, per cujo ref-

peéto tomou toda ha Corte dô, & el

Rei lhe mandou fazer luas exéquias,
cv laimento com muita lolemnidade.
Elta morte do Principe dom 1< >ão foi

mui lentida, & lamentada nosRegnos
de Caltella, por lhes naó ficar outra
fperança de poderem auer herdeiro
barão , fenaõ no parto da Princeia
IVladama Margarida, que ficara pre-

nhe do Principe dom loão, da qual
fperança logo dalli apoucos diasDeos
per feus occultos myíterios hos dilti-

tuio, porque Madama Margarida len-

do jà prenhe de fete meles pario ha
criança morta. Pello que el Rei dom
Emanuel , & ha Rainha dona Jíabel

fua molher fe intitularão dalli por di-

ante Príncipes de Caltelia, Leaó, &
Aragaõ.

CAPITULO XXV.

*De quomo el Rei affentou de dar fb-
raes nonos a todolos lugares do Reg-

no, 15 ho modo que nijfo teue.

DEpois dei Rei fèr em Euora, ha-
uendo relpeito às muitas duui-

das que cada dia recrecião no Regno,
& demandas que fe ordenauão per ca-

fo das vareas interpretações, que letra-

dos dauaó aos foraes velhos , determi-
nou de hos mandar fazer de nouo, &
lhes dar a cada hum fua verdadeira
declaração, pêra cada lugar do Regno
ter ho feu , & affi também mandou
lançar ho trelado autentico de todos
na torre do Tombo, onde ao prefen-
te eltão. Pêra efta tamanha obra, &
duuidas que podeíTem recrecer nellá

ordenou letrados, que has aueriguaf-

fem quando necellario fofle, & em
fpecial deu cargo a Fernão de Pinna
caualleiro de fua cafa , homem bem
entendido , que fofle per ho Regno
com poderes feus , & prouifões pê-
ra todalas cidades, villas , & conce-
lhos lhe entregarem hos foraes ve-
lhos per que fe região, no qucandoii
aíTaz de tempo

, poíto que naõ fol-

ie tanto quanto requeria ha grandeza
da obra, por fer mui trabaihofa, &

D ter
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ter neceflidade de muitos teftemu-

nhos , & informações de polles , &
ufos antigos, pelo que Fernão de Pin-

na ha não pode acabar fem delia re-

crecerem muitas duuidas, que ate ho
prefente fe não poderão determinar,

nem na Relação, nem na fazenda do
regno, àquellas peflbas que com feus

fenhorios iobre hos taes foros trazem

demanda, nem menos aos íenhorios,

que com feus vaírallos andaõ lobelo

mefmo cafoempendenças, mas aeítes

enleos lhe deu por ventura azo ho
concerto, que ei Rei com el!e fez,

promettendolhe, que fe lhe deire to-

dos eltes foraes feitos , & acabados

dentro de hum certo tempo, que lhe

fazia por iflo mercê dequatro mil cru-

zados, quomo fez, alem do falario,

& mantimento, que lhe ordenou pê-

ra elle, & pêra has pelloas, que com
elle ieruirão todo ho tempo que nilíò

andou. Ha cobiça da qual mercê foi

caufa do que dixe, & de hodicto Fer-

não de Pinna fazer cinquo liuros, que

na torre do Tombo andão deites fo-

raes, cada humdeluacomarqua, con-

uem a faber , Litremadura, Alentejo,

Alem Douro, Abeira, Tralos mon-
tes, per tal ordem, & tão abreuiados,

que feria neceffario fazeremfe deites

outros denouo, em que fepofeiíe por

extenlo ho que elle (por ganhar tem-

po ) ordenou , de maneira , que fe não
pode delles dar delpacho às partes,

lenão com muito trabalho.

CAPITULO XXVI.

*De quomo el Rei fez, cortes em Lis-

boa , nas qttaes entre outras coufas

fe afentou Jer necejfaria fua ida a

Cajtella com ha Rainha fua molher^

fera onde lo^o partio, deixando d
Rainha dona Leanor fua irmí ho

regimento do Regno^ & per todalas

comarquas alçada.

EL Rei eíteue em Euora todo ho
mes de Nouembr , & parte de

Dezembro, na fim do qual fendo ja

ha Rainha prenhe partirão pêra Lif-

boa, cc de caminho viíitaraó ha Rai-
nha dona Leanor, irmã dei Rei, que
entr.ó eltaua no Lauradio, em Riba
Tejo. Dalli fe pailaraõ a Sanctos ho
velho, donde fezerão lua entrada na
Cidade com poucas feitas, nem rece-
bimentos, por a Rainha hos não que-
rer, por calo do dò, que trazia pelo
Príncipe dom !oão leu irmão, & fo-

rão poufar n^., paços Balcaçoua, on-
de dali a poucos dias lhes veo recado
dei Rei dom Fernando, & da Rainha
dona Ifabel , de quomo ha Princefa

Madatna Margarida fe/.era mouito ,

rogandolhes mui erhcadan.ente, que
fe vieílem logo parelles ,

porque lua

tenção era fazellos jurar , alli em Caf-
tella, quomo em Aragão, por Prínci-
pes herdeiros daquelles regnos. Pêra
ha refolução deite negocio ordenou
el Rei cortes em Lisboa, nas quaes le

aflentou fer mui necellaria lua ida a
Caílella, pêra hoque felogo começou
àpreceber. Neltas cortes fez el Rei al-

gúas ordenações neceilarias pêra bem
do regno, (k. a requerimento dos po-
uos tirou hosofficios de Annades mo-
res, &Coudés mores, aíli hos meno-
res de cada hum deites, com todalas

jurdiçóes , que tinhaõ com hos taes

cargos, por excular muitas oprefsões,

que ho regno por calo dos taes orh-

cios recebia , fem delles hauer neceili-

dade, dos quaes deixou fomente hos

Annades mores dosbeíteiros do mon-
te, a que charaaó da fraldilha, & dos
efpinguardeiros , por ferem necelía-

rios, alli pêra feruiço do regno, quo-
mo dos lugares Dafrica , & focorro
delles, & aos oíficiaes mores, & me-
nores dos orfioios, que tirou, fatisfez

com outras mercês. Deuaílbu geral-

mente todalas coutadas de rios , &
montes doregno, excepto algúas pou-

cas, que releruou pêra leu vlo, hoque
foi caufa vnica de hos preços de todo
ho género de caça aleuantarem, por-

que quando hos fidalgos tinhaõ cou-
tadas particulares , criauaite nellas

muita caça, & pefeados, cc em tanta

caniidade, que podião ter fuás cafas

aballadas, & mandar vender outra,

de
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de que faziaõ renda pêra ajuda de feu

lufttnumento, & dauaile tudo bom
mercado, pela grande abundância, que
delias couias então hauia. Aleuantou
hos monteiros em certas montarias»
que não hauia delles necelhdade, &
fez outras ordenações, & prematicas,

% Item. Que lhe prouuefTe deixar

de leuar has lilás, & tias íoltaíTe liure-

mente.
REPOSTA.

Pelo grande amor que temos a

nofios pouos , nos poderá confentir

mal ha vontade, & muito menos ha
de que por ho proceflb ler mui com- coníciencia deltuar has filas, fe não
prido me parecto exeufado poer aqui achalíemos que has leuamos> bem, &
mais que hos capítulos íeguintes de fem nenhum carrego, & fe ai nos pa-

verbo a verbo, por lerem de calidade receíTe, em calo que ha cantidade da
que poderão feruir neite noHo tem- renda, &proueito foffe maior, folga-

po , & no que eltà por vir. riamosmuitomaisdehasdeixarquede
hasleuar,quanto mais que eflasmelmas

PEdiraó hos eltados doregno, que fífas com outras muitas rendas , & di-

has tenças obrigatórias, que lepu- reitos nolTos, là donde vem, là íetor-

nhaõ poios caamentos aos ridalgos, & naóaconuerter, foprindofemprecora
donzellas, le naÕ deliem mais, cSc que
hoquileile el Kei correger , & emen-
dar , por prol commum de feus re-

gnos. REPOSTA.
Nós temos ordenado em nofl*a fa-

zenda , que hos caíamentos que fe

ellas noífos antecelfores , & afli nos
muitos carregos, & inconuenientes,
que polas ahi não hauer neceilaria-

mente poderiaó recrecer aoregno, &
afli muitos proutitos , dando mora-
dias j caíamentos, tenças, & afli ou-
tras ajudas devida, &encaminhamen-

agora defembargaõ, fe paguem a di- to a filhos, & filhas de fidalgos j caual-

nheíro, fem poer de nouo tenças por leiros, eícudeiros, & a todo outro ge-
elles, & algús, que ficarão do tempo nerodenolTosnaturaes, por onde alem
pairado , temos propofito de hos man- da muita razão, & defearrego com
dar pagar ho mais cedo, que fe pofla que has ditas fifàs leuamos, fô portan-
fazer, & aíii do tempo dei Rei meu ta bemfeitoria , que da renda delias

fenhor, & primo, que Deos haja, ul
ordenança ficou em noíía fazenda.

% Item. Que naô trouxeíTe tan-

tosofhciaes, & moradores, &hosqui-
ieife reduzir a menos conto.

com outros nofios direitos a nolfos

naturaes redunda, deuia certo pelar

muito a nolfos pouos fe has naõ tiuef*

femos.

% Item. Quehopouorecebemui-
to dano por nos regnos hauer muitas
coutadas, & officiaes delias, polo que
referuando algúas para delporto dei

Rei, lhe pedem que delcoute has ou-
tras ficando guardadas has coutadas

REPOSTA.
Hos mais dos noflos moradores

forão criados dei Rei meu fenhor, &
primo, hos quaes não podemos dei-

xar de agilalhar, porque feria crueza antiguas das peífoas particulares,

fazermos ho contrario, hos outros faó

de noiTa cala com outros, que nos re* REPOSTA.
crecerão , de que nos não podemos Has hAuemos por deícoutadas, ti-

excuiar : mas po<
! o que nr.ffo defejo rando ha coutada da nolfa cidade De-

leja fazer a todos mercê, por d i lio le- uora, de lebres, & perdizes, & Al-
uarmos grande golto, com tudo da- meitim, & Syntra, & de Riba Tejo
qui por diante folgaremos de conti- defda Chamulca ate ho bàrquo das
nuar na milhor maneira, que poder- inguias, & do rio deCouna ate Azei-
mos. tão, & Cezimbra, com todalas cou-

tadas antiguas, que dentro deite limi-

Dii te
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te hà ote Coruche, & aHerra, & has

coutadas antiguas, que hà na ribeira

de Canha, & Cabrella,& has moina-

rias Dcíoaio 6c Cabril, & todo termo

D^lcactr, com ha charneca da Lan-

deira, &aílimelmohas matas, & mon-

tarias Dobidos com tiui.il ;s outras da

íerra, &afli ficara ho paul Dota, Ò, to-

dalas outras fiquem defeoutadas.

% Item. Que hosphyficos não re-

ceptem has mezinhas le não em lin-

goagem.
Aíii quotno nolo pedis volo ou-

torgamos , com penna ao boticário,

que pão víe mais ho orricio feder has

mezinhas per recepta em latim , &
mais pague dousmil reaes, ptraquem
ho accuiar, 6c em outra tanta pcnna

queremos que encorra ho phylico,

que perlatim receptar, 6c não perlin-

goagem, quomo dito he.

% Has quaes cortes forão come-

çadas em Lisboa a xj , dias do mes

de Feuereiro do anno do Senhor de

M.ccccxcviij, 6c forão findas, 6c aca-

badas, 6c publicadas aos procuradores

das cidades, villas, & lugares, nameí-

ma cidade aos xiiij , dias do mes de

Março do mel mo anno, feriptas per

António Carneiro.

% Depois de el Rei ter acabadas

has cortes, 6c feitas outras coulas ne-

ceírarias le começou daperceber pê-

ra ho caminho, com lòs trezentos de

cauallo. Ho que lhe hos Reis manda-

rão pedir, que feze-fle por feeuiiarem

brigas, &defgoitos dentre hos criados

dos Caítelhanos, 6c Portugueles, &
porque no regno naó hauia peiloa a

que com mais razaó tepodeile deixar

ho gouerno delle, que à Rainha do-

na Leanoi ,
pelamuita virtude, 6c pru-

dência, que em lua real peiloa hauia,

per commum confentim^nro dos Fal-

tados ficou por regente. Mandou tam-

bém letrados com alçada, pêra que re-

fidiflem nas comarcas do regno. Al-

íentadas alfi todalas coufas , que lhe

pareceo ferem necelfarias em lua au-

iencia, partirão el Rei, 6c ha Rainha
âc Liiboa aos xxix, dias do mes de

Março domefmo anno de mil, 6c qua-

trocentos, 6c nouenu 6c oito, donde
forao a Fuora, 6c Deuora «Litremoz,
Lluas, 6c a Badajoz, per onde entra-

ra) em Caltella, com lua corte orde-
nada. Has pellòas principaes que hiaõ

com el Rei eraõ, dom George filho

baítardo dei Rei dom Loão, dom Di-

nis íobrinho dei Rd, irrrão de dom
laimes Duque de Biagança, dom Al-

uaro feu tio, dom Diogo da S)lua

Conde de Portalegre , ho Biipo da
Guarda, dom Pêro Vaz leu Capellão

mor, 6c ho de Tangi r, dom Diogo
OrtizBifpo de Vi<euCalte!hano,dom
loão de Meneies mordomo mòr, dom
Francifco filho de dom Alonlo Bifpo
Deuora, que depois foi Conde do\ i-

miofo, dom Maninho de Callcl bran-

co veador da fazenda, que depois foi

Conde de Villanoua de Portimão,
dom Fernão Martinz Mafca-tnhas, ca-

pitão dos genetes, Rui de Soufa que
neila viajem morreo em Toledo, dom
loão de Soufa, fenhor de Niía, 6c de
Sagres, dom Francifco Dalmeida, que
foi ho primeiro Vicerei da índia, dota
loão tmanuel, camareiro mòr, dom
Nuno Fmanue) feu irmão, almotace

mòr , loão da Sylua , que foi depois

Regedor dacaladaSupplicação, dom
Afonío Dataide , lenhor Datouguia,
dom Pedro da Sy!u* commendaúor
mòr de Auis , Nuno Fernandez Da-
taide, dom Fernando Coutinho Ma-
nchai , Triftaõ da Cunha , Febos Mo-
niz, loão Fogaça, \ afqueanes Corte
Real veador, dom António Dalmei-
da, dom Emanuel de Meneies, Geor-
ge Barreto, pajés dei Rei, Pêro Cor-
rêa, queferuia deltribeiro rr.ò^, Lou-
renço de Brito , copeiro mor , loão

Rodriguez Pereira , 6c outros fidal-

gos, caualleiros, 6c officiaes da caía,

que todos hião vellidos de dò , por
caio do falecimento do Príncipe dom
loão de Caílella.

CA-
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CAPITULO XXVII. fefiores, & fidalgos Foiti>guefes,que

com elles naõ comião, & ho melmo
*])o que fe fajfcn dcjno dia que el Rei, a ti Rei, èv à Rainha, porque de to-

S? ha Rainha partir, o 'Diluas, ate do género de pelcados, que ie na tal

chegarem a Toledo , onde hos el Rei ia7ão podião cobrar, erão ião ferui-

dom Fernando, & ha Rainha dona dos , como leftiutiao junto do mar,
lfabcl, ejlauaõ Jperando. tk dos rios onde le pelcauão. Deíle lu-

gar de Taueriola foi el Rei ter hoDo-
A O dia que el Rei, & ha Rainha mingo de Ramos a JMerida, onde fe

jt\ partirão da cidade Deluas , ho lhe tez recibimento & dali per luas

primeiro lenhor de Caílella , que hos jornadas chegai ão Aguadelupe quarta

veo receber amea legoa do lugar, foi feira de Tretas. Pi.fT.idas has oitauas

ho Duque de Medina Cidonia , com partio el Rei pêra Toledo à quinta fei-

trezentos de cauallo, veíiidos dedo: ra, tomando leu caminho pela ponte
alem deites trazia por eítado trinta, do Arcebilpo , tk Talaueira da Rai-
& oiro caçadores cada hum com lua nha, ate chegai em a hum lugar, qua-
aue na mão, veltidos da lua hbrè. Ho tro legoas de Toledo, onde tiliuerão

qual emchegandoatiro de pedra don-
de elRei, cc ha Rainha vinhão, íede-

ceo do cauallo, tk'â pè lhes foi beijar

ha mão, ik ho melmo fezerão todolos

fenhores, & caualleiros de fua com-
panhia. Seguindo el Rei leu caminho

três dias ate le ordenar lua entrada.

Alli lhes veo ncua da moite de] Rei
Charles de França, céii.uo do nome,
a quil direi quoc o foi pêra os fenho-
res, Príncipes, & Reis laberem que
os deíaltres da fortuna tem com dles,

pêra Badajoz, chegou a elle ho Du- tk com os populares hua mefma con-
que Dalua, & ho Conde de Feria, & ta. Fitando elte poderofo Rei no caf-

hoBifpo de Plaz,encia, juntos, & bem tello de Amboiie, que laõ húsdosma-
acompanhaiob', hos quaes todos feze- gniticos paços de toda a França, vef-

rão ho mefmo, que ho Duque de Me- porá de Paícoa , fete dias Dabril do
dina Cidonia, èk d alli ate el Rei che- anno M.cccc.xcviij. indo depois de
gar a Badajoz vieraõ muitos feílores, comer com ha Rsinha Anna de Bre-
& caualleiros beijarlnes ha mão , na tanha, fua molher peia de hua varan-
qusl cidade forão recebidos com mui-

tas cerimonias , & leuados pelos go-

uernadores à Sê debaixo de hum pa-

leo de brocado, onde hos eltaua lpe-

da ( a que chamaõ Haquelebac ) ve-
rem algús gentis homens de fua caia,

que andauão jugando à pella, nos fof-

fados do Caltello, em entrando pela
rando ho Biípo com toda ha clereíia. porta da var.inda, que era hum pouco
Feita-oração tornarão a caualgar, & baixa, deu hua tamanha cabeçada com
forão comer, cv dormir a Taueriola, ha teíta no lumear de cima da porta,
que he dallFtres legoas. Ao dia le- que logo.cahio íem falia, & na mef-
guinte fe foi el Rei caminho de Gua- rna varanda o lançarão febre hum en-
delupe , pêra ahi ter ha P&fcoa , no xergao de palha em que jouue per Ipa-

qual caminho ho veo receber hoMef- ço de notiehoras, fem mais tornar em
tre da caualieria da Ordem Dalcanta- íim, lômente que três vezes dixe le-

ra , tk outros íenores , que fe logo fus me valha, & ha gloriofa Virgem
tornarão pêra luas cafas, porque lòs Maria, & aíii fpirou hum dos bós ca-
aos Duques de Medina Cidonia , & tholicos , tk religioíos Reis , que de
Dalua era ordenado, que acompa- muito tempo ouuera em França, pelo
nhalTem el Rei, tk ha Rainha ate To- que el Rei , & a Rainha fencerraráo
ledo, os quaes neíle caminho fezerão ate partirem defte lugar, em que elta-

grandes delpefas em darem fala a to- uaó fperando recado dos Reis, o qual
dolos, que com elles queriaõ comer, lhes chegou quarta feira dafomana da
tk pratos todolos dias às damas, &&os Palcoella, tk logo à quinta pela ma-

nhã i
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nhã, depois de ouuirera MifTa, & co- por fe naõ poder romper pola gente,

merem partirão pêra Toledo, onde quomo pela detenha, que el Rei, 6z

chcgaião no mefmo dia, & forão re- ha Rainha com muitos dos lenhores,

cebidos pelo modo que fe no leguin- & caualleiros Cailelhanos , que íe

te capitulo dirá. adiantarão a lhes beijar ha mão feze-

raõ, com tudo hos porteiros de maça
CAPITULO XXVIII. dos Reis & outros officiaes abrirão

caminho per força ate lerem à vilta,

l)e quomo el Rei , & a Rainha entra* tk em chegando os Reis hum ao ou-

raõ em Toledo, ÇfJ do que fe nijfo tro fe forão abraçar com muito amor
pajfou. & cortefia, a Rainha quilera beijar a

mão aelRei feu pai, mas elle lho naõ

PArtido el Rei daquelle lugar, mea confentio, pondole logo à fua mão
legoa antes que chegafle a Tole- efquerda , ficando el Rei dom Ema-

do mandou a dom George Meflre de nue! à direita, & afli começarão de

Sanctiago, ec com elle adom Aluaro, caminhar ate chegarem à cidade, à

& dom Dinis, & o Conde de Porta- entrada da qual foraó recebidos pelos

legre, & oDalcoutim, & dom loão regedores, & leuados todos ires de-

deMenefes mordomo mòr, dom loão baixo de hum paleo de brocado à Se,

de Soufa, dom loão Emanuel cama- já com tochas por ler noite, onde os

reiro mòr, dom Fernão Martins Maf- eítaua fperando ho Arcebispo com to-

carenhas capitão dos genctes, & ou- da ha clerefia. Acabada haoraçaô tor-

tros fidalgos, que pailafle a diante com naraó a fubir a cauallo, &. na mefraa

elta companhia , & folie receber el ordem fe foraõ a (eus apoiemos. Nei-

Rei dom Fernando, ao qual chegarão te lugar vfou el Rei dom Fernando

quafi em faindo da cidade, & em ho tantos comprimentos comei Rei dom,

vendo fe decerão, & por ha preífa da Erxanuel ao entrar da primeira por-

gente fer muita, ho mordomo mòr, ta, que ho fez paliar diante, ha qual

& ho capitão dos genetes tomarão cortefia lhe fez, ate que foraõ jura-

dom George nos braços, por fer mo- dos , elle , & ha Rainha fua moiher

ço, & baixo docorpo, pêra poder mi- por Príncipes herdeiros dos regnos

lhor beijar ha mão aelRei, ha qual de Caftella, porque dalli por diante

lhe elle deu, com tudo vendo ho mo- el Rei dom Fernando precedeo lem-

doque tiuerão delho aprefentar, pre- pre a el Rei dom Emanuel , lem mil i

guntou quem era, mas quomo foube vfar mais ecremonias, que de pai a ti-

que era filho dei Rei dom loão tirou lho. Ha Rainha dona líabel veo fpe-

ho fombreiro da cabeça, & com elle rar el Rei feu genrro, & ha Rainha

na mão lhe fez húa grande cortefia, fua filha a híu varanda térrea das ca-

pedindolhe que lheperdoalTe, &logo fas onde elleshauiaó depoufar , a qual

ho fez fubir a cauallo, & ho pos à fua ho commendador mòr de Leaó dom
mão direita 4 ficando todolos que com Rodrigo de Cardenas trazia de braço

elle hiaõ a pè , atte que per fua ordem de luia parte, ck da outra dom lmio

lhe acabarão de beijar ha mão, fazen- de Soufa, por lhe fer muito aceptoi

do a todos grande gafalhado, princi- Antes que elRei, & ha Rainha che-

palmente a dom loão de Soufa, que galfem onde ellaua ha Rainha iuamãi,

era delle mui conhecido do tempo lhe forão beijar h.i mão todolos le-

que andara nas guerras de Granada, nhores, Cv' fidalgos Portugueíes, dos

ho que feito abalou el Rei pêra onde quaes dom loão de Soufa lhe dauií a

el Rei feu genrro, & ha Rainha lua conhecer hos de que ella não tinha

filha vwihao, aos quaes, polto que j.i noticia, com tudo a dom George ha

elHuefTem perto, não pode chegar ie naõ quis dar, òv lhe fez muita c<Tte-

naõ por bom fpaço áz tempo tanto lia, ik. o abraçou, & fez logo cobrir.

Em
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Em chegando os Reis , el Rei dom cifeo Ximenes da Ordem de S. Fran-
Emanuel, quomo vio a Rainha dona cifeo da obíeruancia, à qual hos Reis
lfabel aballou comparto aprelTado pa- eftiuerão ambos em híía cortina da
relia, & ella fez o melmo, & tiueraó banda do Euangelho, & dentro com
tanto primor na cortelia, que ambos elles dom George, & has Rainhas am-
poferão os geolhos no cham, o que bas da outra parte em fua cortina. Aca-
feito, el Rei foi abraçar has Infantes, bada ha Mifla, el R.ei dom Fernando
& fallar às damas. Ha Rainha dona tomou el Rei dom Emanuelleu genr-
lfabel de Portugal quilera beijar ha ro pela mão & ha Rainha dona llabel

mão à Rainha dona llabel de Caítella à Rainha dona lfabel fua filha , & hos
fua mãi , mas ella lha naõ quis dar. leuaraó ambos pêra hum eltrado que
Dalli íobirão pêra riba todos juntos eltaua na mefma capella, onde fe at-

ate chegarem à fala do apolento dei fentaraõ cada hum em fua cadeira, fi-

Rei dom Emanuel, & da Rainha dó- cando el Rei dom Emanuel , & ha
na lfabel lua molher, na qual tiuerão Rainha lua molher em meio dos Reis
feraõ per elpaço de húa hora, prati- de Caítella, & logo da outra banda fe

cando no lucceffo de leu caminho, o alimentarão hos procuradores do Reg-
que aíli feito el Rei dom Fernando, no em banquos, que pêra iffo fe po-
òc a Rainha dona llabel lua molher fe feraó, cada hum em fua precedência,
recolherão para ho feu. & hos grandes, & peíloas principaes

fe affentaram nos degraos do altarCAPITULO XXIX. mor, fobre coxins, & alcatifas* ilto

fem nenhúa precedência, nem cere-
T)e quomo cl Rei dom Emanuel, Z3 ha monia , por lho hos Reis aífi terem
Rainha dona lfabel fua molher fo- rogado a todos, temendo que podef-
raujurados em Toledo porJPrin- fe lbbriífo focceder algum defeoncer-
ci£es herdeiros dos regnos de to, que eítorualTe elte negocio, que

Caflella, & Leam. elles defejauão muito ver acabado.
Depois de todos alTentados mandou

EL Rei dom Fernando , & ha Rai- el Rei dom Fernando aos offlciaes que
nha dona llabel, quomo tiueráo fe fezeíTe filencio, & logo hum Dou-

certeza do tempo em que el Rei dom tor fe leuantou empe, &fez húa ora-

Emanuel , & ha Rainha dona lfabel çaó declarando nella osbés, & pro-
hauiaó de partir de Portugal, orde- ueitos que fe feguiaô do cafamento
naraõ cortes em Toledo, pêra hotem- dei Rei dom Emanuel com a Rainha
po em que lhes pareceo que pode- dona lfabel, & que pêra mòr confir-

riaóahifer, pêra os logo fazerem ju- maçaõ , & remate das alianças dam-
rar por príncipes herdeiros, òc feirem bolos Regnos eraô ali juntos, pêra
ha Aragaõ fazer ho meímo, pello que hos jurarem por Príncipes herdeiros
fe ordenou que ao Domingo feguin- dos regnos de Caítella, & Leaô, en-
te depois de fua entrada fefezeífe elte comendando também a el Rei dom
aueto na Sé da mefma cidade, onde Emanuel, & à Rainha fua molher ho
hos Reis foraõ ouuir Mifía, na ordem bem, & prol dos mefmo#

s regnos,
feguinte. Dos paços ate ha Fgreja le- quando Deos houuefle por bem fuc-
uaraõ de rédea a pè a el Rei dó Ema- cederem nelles. Feita eíta oraçaõ fe

nuel, ho Duque de Medina Cidonia aléuantou dó Diogo Furtado de Men»
à mão direita, & ho Conde de P"eria donça Arçobifpo de Seuilha, Patriar-

à elquerda, & a Rainha dona lfabel cha Dalexandria com hum liuro Mif-
fua molher, ho Condeítabre à maó fal aberto na mão, & fobrelle húa
direita, & o Duque Dalua à eíquerda, Cruz douro em que deu juramento a

Aquelle dia dixe MifTa em pontifical el Rei dom F.manuel, & à Rainha dó-
ho Arçobifpo de Toledo Frei Fran- na lfabel fua molher, deemtudoguar-

darem



g2 Primeira Parte da Chronica

darem todolos foros, & vfos de Caf- panha, ao que el Rei acodio com pa-

tclla, & manterem nelles hos vaflal- lauras de que por então hos de Tole-

los, & fugeitos, ho que jurarão pon- do ficarão latisfeitos, & com ellasapa-

do ambos has mãos íobela Cruz, ho gou nas diferenças, que naquellas cer-

que feito tomou ho Condettabre ho tes tiuerao , nas quaes parecia, que
Miííal da mão do Patriarcha, em que per nenhum modo ie podeíTe tomar
elle fez juramento, & ho deu aos fe- conclufaõ, porque aos de Burgosfauo-
nhores, & procuradores que prelen- recia dom Ioão Nunez de Lara, íenor

tes eltauão , jurando hos todos por de Bifcaia, 6c aosdeToledo domloao
Príncipes herdeiros dos regnos de Cal- Emanuel, filho do Infante dom fcma-

tella, & Leaõ, após ho que homefmo nuel, alíi que no meo deites debites,

Condeltabre lhes tomou has menages el Rei dom Aíonlo fe aleuantou em
em nome dos Príncipes, hasquaes da- pè, 6c mandou que hos procuradores

das lhe foraÓ hos grandes, & peiloas de í3urgos, & Toledo te calalkm, 6z

principaes beijar ha mão, & após elles entam dixe a alta vox : Hos de Tole-

hos procuradores das cidades, 6c vil- do farão tudo o que lhes eu mandar,
las doregno, excepto hos de Toledo. 6c alli ho digo por elles, 6c porem tal-

Acabadas todas eltas cerimonias, que le Burgos, 6c alli ip fez por eqtam. L
durarão muito, hos Reis feforaó a pè ha meima ordem teue el Rei dom Pe-

jantar às calas do Arcebifpo, que laó dro hocru, filho delleRei dom Afon-
junto da Sc, onde hos Reis comerão ío nas cortes que fez em Valhedolid,
juntos em húa mefa, & has Rainhas hauendo nellas has acoítumadas dife-

em outra. Indo afli pêra cafa do Ar- renças, entre Burgos & Toledo, &
cebilpo lhe vierão beijar ha mão hos poios apacificar dixe has mefmas pa-

regedores , & procuradores da cidade lauras, que el Rei dom Aíonlo feu pai

de Toledo , ho que naõ fezeraõ na dixera nas cortes Dalcala de Henares
Egreja, por refpeito da antigua que- 6c fallarão hos de Burgos primeiro,

relia que tem com hos da cidade de mas hos de Toledo nunca quiíerara

Burgos, fobela precedência, da qual defifUr delta precedência, a qual que-
contenda direi aqui ho necellario pe- relia lhes ricou íempre emabenocom
ra fe laber ho modo que hos Reis de os de Burgos, fem nunca le poder an-

Caltella, 6c Leaõ tem com eltas duas trelles aueriguar, 6c poreltacauiafpe-

cidades quando fazem cortes. E\ Rei rarão hos de Toledo fora da Lgreja
dom Afonfo de Caltella ho da batalha pêra darem as menajes aos Príncipes,

do Salado, onzeno do nome, que no por lhes hcar lua aução em folido.

anno do Senhor de M.cc.xxxxj, fez

ha ordem da Banda em Caltella, cu- CAPITULO XXX.
jo linal era híía faxa de feda eramilim,

com húa banda douro pelo meo, na 1)e quomo hos Reis de Cajlella , S>

qual Regra não podia entrar homem ,
'Portugal partirão de Toledo pêra

que naó folie vaiTallo dei Rei, ou de ho regno de Aragão , ($ chegarjo

feu rilho primogénito herdeiro, em a C,aragofa.

huas cortes que fez em Alcala de He-
nares determinou de poer modo em A Cabadas has cortes el Rei dom
húa antigua diferença, que hauia en- jf\ Fernando defpedio hos procura-

tre has cidades de Burgos, & Tole- dores das cidades, & villas doregno,
do, fobre qual delias auia de fallarpri- & alli hos mais dos fenhores, 6z pef-

meiro nas cortes, dizendo hosdeBur- foas principaes, & deu defpacho aos

gos, que a elles pertencia por ferem requerentes, que andauam na corte,

cabeça de Caltella, & hos de Toledo no que fe pairaram xviij. dias, acabo
ao contrario, alegando eíla preceden- dos quaes partirão hos Reis pêra C,a-

cia fer fua por ferem cabeça de Hif- ragoça quafi aforrados, alli elles quo-
mo
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mo algíís fenhores, que configo leua- tas altercações, exeufandofe a el Rei,
raó, & por fuás jornadas chegarão à que não podião fazer tal juramento
villa de Chincó, que era do Marques íem lerem prefentes nos depurados
de Moy, tefoureiro mòr dei Rei, de de Valença, & Barcelona, fobdo que
quem aíli hos Reis, cc Rainhas, quo- el Rei dom hern^ndo tornou apertar
mo hos que com elles hiaó, foraõ taó com elles, per fim lhe refponderaõj
feftejados, que a todos fez efpanto ha que jurarião hos Príncipes le Inês elle
abundância das viandas , & riqueza de nouo confirmafle algus preuile-
dos ornamentos, & paramentos defua gios, que lhe tinha quebrados, doque
caía : alli eiteueraõ iiij , dias , defpois hos el Rei delenganou , íem lhes que-
dos quaes le partirão para Alcala de rer conceder ho que pedião, nem el-

JHenares, villa do Arcebifpo de To- les menos jurar hos Príncipes, no que
ledo. De Alcala foraõ Aguadebjara, fe pairarão muitos defgoítos, & pai-
lugar em que ho Duque do Infantado xões per fpaço de três mefes. Deltas
tem hús paços, nos quaes então elta- diferenças húa das principaes foi, di-
ua doente em cama , de quem hos zerem que no regno não podia íuc-
Reis, & toda ha corte foraõ mui fef- ceder fêmea, fenão barão, & que ef-

tejados, alli eftiuerão iij, dias, &pou- te hauia de fer per eleição dos efta-

faraõ nas caías, que forão do Cardeal dos do regno, quando Deos ordenaf-
dom Pedro Gonçaluez de Mendoça fe não deixar el Rei filho barão her-
irmão do mefmo Duque, que jà era deiro, & que pêra jurarem haPrince-
falecido. Hos Reis, & Rainhas foraõ fa elles ho não podiaõ fazer íem hos
vifitar o Duque a fua cafa, & jizendo de Valença , & Barcelona , que por
na cama jurou hos Príncipes, & lhes íô eíte relpecfo dilatauaõ fua vinda
deu fua menajem. Deguadalajara fo- hoque era linal mamfeíto denaõ que-
raõ a Calataud primeira cidade do re- rerem confentir no tal juramento : mas
gno Daragão, onde fe lhes fez hum eítas diferenças todas fe aueriguaraõ

|
íumptuoío recebimento, & hos vie- com ha nakença do Príncipe dó Mi-
rão receber muitos dos fenhores, & guel , & moite da Rainha íua mai,
nobres do regno : dalli per luas jor- quomo logo le dirá. *
nadas chegarão a C,aragoça ao pri-

meiro dia de lunho do mefmo anno CAPITULO XXXI.
de M. ccccxcviij , onde el Rei dom
Fernando com ha Rainha dona Ifabel De quomo el Rei libertou ha clerefla

fua molher entrarão antes de comer, de nam pagar Jijas , dizimas , Çg ou-
fem nenhúa feita, por trazerem ainda tros atreitos reaes , ha qual li-

dò pelo Príncipe dom loão feu filho. herdade depois também conce-

El Rei dom Kmanuel, & ha Rainha deo à ordem de Qhrijius.
dona Ifabel fua molher decerão em
hús paços , que hos Reis Daragaô tem "TJ Stando el Rei em C,aragoça

, por
fora da cidade, a que chamaõ Aljou- ±_j fua deuação , de moto próprio
faria, & alli jentarão, & no mefmo deu liberdade à clerefia deites regnos
dia a horas de vefpera entrarão na ci- de não pegarem fifa , nem dizima,
dade, onde lhes foi feito hum folen- nem outros direitos reaes, que atelii

ne recebimento, com muitas cerimo- hos clérigos eraõ acoítumados pígar,
nias ao modo do regno Daragão, que alli quomo hos leigos, & diffo man-
neftes actos has tem demafiadas. Kei- dou fazer hum preuilegio de ifençaõ
ta ha entrada quifera el Rei dom Fer- dos taes direitos , ho qual mandou ao
nando, que logo ao outro dia, que regno per Fernaõ de Pinna, que ho
era Domingo, jurarão hos Príncipes, entregou a dom Martinho da Coita,
mas os Aragoeles lho naõ confenti- Arcebifpo de Lisboa, irmaõ do Car-
rão por então, fobelo que houue mui- deal dom George da Coita , & elle

E ha

v
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ho recebeo, & leuou nas mãos com
procilaó folemne ao Moíteiro de Saó
Domingos , onde fe leo publicamen-
te, em hua pregação, que fe TobriíTo

fez. Eita melma liberdade deu el Rei
depois no anno de M. D. 1111 , aos co-

mendadores, & caualleiros da Ordem
de Chrhtus parelles, & feus criados.

CAPITULO XXXII.

*De quomo ha Rainha, fano hum fi-
lho, Ç£ morreo do farto delie.

HA Rainha dona lfabel , molhei
dei Rei dom Emanuel Princefa

de Caítella era mal difpolta , & fua

principal doença procedia de etegui-

dade, ptlo que fentindo em fim, ík.

em fua emprenhidam finaes de que fe

lhe podia recear ha morte, fez feutef-

tamento , em que deixou el Rei feu

marido por teitaroenteiro. Ha qujl

andando neftes temores , aos xxiiij

,

dias Dagoíto do anno do Senhor de
M.ccccxcviij, dia de S. Bartholomeu
pa rio com muito trabalho hum filho,

a que chamarão dom Miguel Príncipe

herdeiro dos regnos de Portugal ,

Caítella^Leão, Sicília,& Aragão. Ao
tempo que ha Princefa pario foraó

preientes elRei dom Fernando, & ha

Rainha dona lfabel ,- & el Rei dom
Emanuel, & ha teue nos braços dom
Francifco Dalmeida , de quem atras

jà fiz duas vezes menção. Foi tanto

ho prazer, & aluoroço delles, que el

Rei dom Fernando fahio da camará,

& dixe alta voz com muita alegria a

todolos fenhores, & caualleiros, que

eltauao em outra caía de fora , dem gra-

ças aDeos, que temos rilho baram

:

ha qual noua fabida pela cidade co-

meçarão a repicar finos, & fazer cada

hum ha fefta que tal noua requeria,

ma<; tudo fe conuerteo logo em mui-

ta triíteza , porque emelRei dom Fer-

nando tornando à camará onde ftaua

ha Rainha fua filha ha achou morren-
do de força de fangue, que fe lhe fol-

t ra, fem lho poderem eltancar, cirja

deílituida dos fpiritos vitaes, ha to-

mou nosbraços, lembrandolhe hoque
conuinha a lua alma, ate que lpirou.

louue ha Rainha veltida nos mel mos
veltidos, que tinha quando pario ate
mea noite, à qual hora ha leuarão a

enterrar a hum Moíleiro da Ordem
de S. Hieronymo, quefta fora da ci-

dade. Morta ha Rainha Princefa, el

Rei dom Emanuel começou lognden-
tender no que compria aos legados
que deixara em feu teftamento , ho
que tudo acabou na melma cidade de
C,aragoça, donde delpedindole com
muito amor dos Reis dom Fernando,
& dona lfabel, fe partio aos viij, dias

do mes de Septembro, acompanhado
dalgú-. fenhores Cartelhanos , & em
fpeciál do Patriarca Dalexandria, &
em Aranda do Douro achou ho Con-
deltabre, & o Duque Dalua, que fica-

rão por regentes do regno de CJaítel-

la, o qua! Duque, & Patriarca com
outras pe:Io-.s principaes ho acompa-
nharão ate Almeida, primeira villa de
Portugal. D i!

i fe veo el Rei a Coim-
bra, Sc de Coimbra a Lisboa, onde
chegou aos ix , dias do mez Doutu-
bro, & foi recebido com grande con-'
tentamento da Infante dona Beatriz

lua mai, & da Rainha dona Leanor
fua irmã, & de tódolos que ahi eraó
prefentes, cthomelmo contentamen-
to deu per todo ho regno ha noua de
fua tornada.

CAPITULO XXXIII.

^Da embaixada que el Rei mandou ao

'Tafa Alexandre , ejlando ainda em
C.ijttlla, i£ Jobre que.

NO tempo do Pontincado do Pa-
pa Alexandre fexto, houue na

corte de Roma muita loltura de vi-

uer, ik. fe daua diííimulaJamenre li-

cença a todo género de viço, de ma-
neira que grandes pecados fe reputa-

u.Ó por veniaes, ao que hns Keis dom
Fernando, cc -1om Emanuel, tendo
dilTo certas informações, quomo bõs,

& CathoHcoç Chriltáos quiferaó aco-

dir , & húa das primeiras coufas era

que



que ambos praticarão em Toledo foi

fobrefte negocio, onde tiueraõconfe-

Iho, &: ho mefmo em C,aragoça, &
nelle foi determinado, que cada hum
delles, per feus embaixadores, man-
dalle amoeltar ho Papa, & pedirlhe,

quomo obedientes filhos da Egreja
C2tholica, que quifeife poer ordem,
& modo na deioluçaó de vida, coltu-

mes, & expedição de breues, bulas,

& outras couías que fe em corte de
Roma tratauaó de que toda ha Chril-

tandade recebia ícandalo. Elta em-
baixada tinlião hns Reis ordenado
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CAPÍTULO xxxiv.

T)e quomo ho Triueipe dom Miguel
foi jurado , ££ dos freuilegios que
em Jeu nome et Rei outorgou ao re-

gno, k3 do prefeute que lhe mandou
ho Tapa Alexandre , G) da morte
de dom 'Pedro primeiro Marques
de Villa Real.

EL Rei quomo atras fica dito che-

gou a Lisboa aos ix. dias do mes
Doutubro, de M.ccccxcviij. onde en-

tão poufou nas caias de Pêro Dalca-

mandar de Caragoça, mas por cafo çoua, à porta Dalfofa, por ha Infante

da morte da Rainha Prineefa, el Rei dona Beatriz. íua mãi poufar naquelle

dom Emanuel ha não pode expedir tempo nos paços Dalcaçoua. Depois
dali, nem menos quisdilfimular, nem que elteue em Lisboa algus dias fe foi

alongar tempo, em coula tão impor- aSyntra, & dalli mandou aos Prela-

tante, mas antes defno dia que partio dos, fenhores , & procuradores do
de Caragoça ate chegar Aranda do Regno, que fe ajuntaflem em Lisboa
douro foi fempre entendendo neíte no mes de Feuereiro do anno íeguin-

negocio, & dali Daranda defpachou te de M.ccccxcviiij, pêra jurarem ha
por embaixadores ao Papa, dom Ro- Príncipe dom Miguel feu filho, por
drigo de Cralto alcaide mòr de Co-
uilhã, fenhor de Valhelhas, & dom
Henrique Coutinho filho do Mari-

chal , dom Fernando Coutinho , leu

delembargador do paço , hos quaes

delpois de ferem em Roma juntamen-
te com Garcilaío , embaixador dei

Rei dom Fernando, requererão per

muitas vezes ho Papa Alexandre fo-

breltas coufas , pedindolhe de parte

herdeiro dos Regnos de Portugal

,

porque ho melmo era jà feito emCal-
tella, & Aragaô, óí alii ho tinha fabi-

do per cartas dos Reis de CaltelJa i

que lhe íobriiTo lereueraó, pedindo-
lhe , que pêra aíibiXego dos regnos
quifeíTe logo fazer ho ineímo. El Rei
elteue em Syntra ate fim do mes de
laneiro, & dalli fe veo à cidade, on-
de íe jà começauaó dajuntar hos eita-

dos Reis , que por leruiço de Deos dos do regno, & aosvij, dias deMar-
quileíTe poer boa ordem, & regimen-

to na gouernança do Ecclefiaítico, &
nos mãos coltumes* & viços em que

ha corte de Roma eítaua habituada,

por falta de caftigo , emmenda , & pu-

nição que hos taes viços i tanto pelas

leis humanas , quomo diuinas mere-
ciao, fobellas quaes amoeítações pro-

ço do melmo anno fezeraõ todo«» ju-

ramento ao Principe nas mãos dei Rei
íeu pai, no alpendre do Moíteiro de
S. Domingos, mas antes de ho faze-

rem foi requerido a el Rei pelos cita-

dos , que fe Deos houueíle por feu

leruiço, que hos regnos de Caftella,

& Portugal per eite juramento ficaf-

tetkraõ, & de feus proteftos tirarão fem juntos, que elle lhes prometeiTe
eítromentos públicos, feitos per no
tairos Apoftolicos, que coníigo trou-

xeraó, & aprelentaraõ aos Reis, do
que le feguio muito frucio , porque
dalli por diante ho Papa Alexandre
pos rnilhor ordem nas couías Eccle-
liaíticas, & coftumes da Corte de Ro-
ma, do que ho dantes íohia fazer.

em nome do Principe leu filho, que
nunca ho regimento dajuítiça, & fa-

zenda dos regnos , & fenhonos de
Portugal, em qualquer tempo, & por
qualquer cafo, que ao diante podelle

lueceder, folTe dado, nem concedi-
do fe não a Portuguefes, & ho mel-
mo das capitanias dos lugares Dafri-

E ii. ca»
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ca, & alcaides mores de villas, &caf- per cuja induíttia Lopo Infante, cc

lellos , ho que lhes el Rei concedeo Bartholomeu Diaz chegarão atte ho
em nome do Príncipe leu rilho, & rio do Infante, quando per mandado
dillb lhes mandou paliar priuilegio af- dei Rei dorn Ioão foraõ a delcobrir,

finado defua mão, com lello penden- ho qual Pêro Dàlanquer hia nanao
te, em que hà outras muitas claulu- capitania, fritas quatro nãos delpa-

las, com declaração que tiueífem pe- chou em Lisboa Fernão Lourenço
ra fempre força de lei, quomo fe no feitor da caía da Mina, que foi hum
dito preuilegio contem. Pouco tem- dos magnificos homC-s daquelle tem-
po depois das cortes acabadas, & ef- po, &que dofeu fundou de nouo hos
tando inda el Rei em Lisboa, chegou paços de Sanctos ho velho , que de-

a elle hum familiar do Papa Alexan- pois el Rei dom Emanuel houue del-

dre, pelo qual ( parece que por lhe le, per eícãibo de bes da Coroa, que
gratificar has boas amoeltações, que lhe deu. Alli que leguindo Vafquo
lhe fezera per léus embaixadores) lhe da (/ama lua viajem paliou a vilta

rnandaua húa elpada, & húa carapuça das Ilhas de Canarea, & dahi foi ter

forrada, peças que em dias ordenados ao porto de Sancta Maria na Ilha de
ao tal aueto , hos Papas benzem, & Sanctiago, aos xxviij, dias do mes de
mandaõ por honra aos Lmperadores, Julho, donde leguindo leu regimen-
Reis, & Príncipes Chriltãos, quando to começou de cortar aleite em bulca

ha Egreja delles recebe algum allina- do cabo de boa Sperança, no que an-

do íeruiço, has quaes foraó aprefen- dou hos mefes de Agolto , Septem-
tadas pelo mefmo meíTageiro a el Rei bro, òeOctubro, com muitas tormen-
em hua procilTaõ folenne , que pêra tas , & tempos contrários , ate que
iilo mandou que fe fezeííe. Nelte an- Deos le houue por leruido lhe moi-
no de M.ccccxcix, faleceo em Lisboa trar terra, que foi aos quatro dias do
do Pedro de Menefes, primeiro Mar- mes de Nouembro, ha qual íorão de-
ques de VillaReal, do que el Rei, & mandar com muita alegria , & acha-

toda ha corte tiueraõ grande fenti- rão ler húa terra baixa , em que hà
mento , & el Rei fe ençarrou , com húa grande baia, a que polerão nome
motlras de trilteza pela morte de hú ha Angra de Sancta Helena. Litando
tal homem, de quem elle, & feus re- Vafquo da Gama alli furto, por quan-
gnos , aíii na paz quomo na guerra to na Angra íenaó metia rio, nem re-

lempre receberão muitos, &aífinados gato, nem menos achauão fontes,

feruiços. nem poços de que podeirem tomar
agoa, mandou aNicolao Coelho, que

CAPITULO XXXV. no feu batel forte por diante ao longo
da praia bufear algum rio , ho qual

T)oque r
Oafquo da Gama paffou emfita indo fempre apegado com terra , a

"viajem , ate chegar a aguoada de quatro legoas da Angra foi dar em
Sam Eras. hum rio frelco, & de boas agoas, a

que pos nome de Sanctiago, onde to-

VAfquo da Gama partio de Lis- dos fezerao agoada, lenha, & Ciirna-

boa, quomo atras fica dito, hum gem de lobos marinhos, de que na-

labadoviij, dias de lulho do anno do quella parajem hà muitos, & delles

Senhor de M.ccccxcvij, & com elle nmanhos , quomo grandes cauallos.

feu irmão Paulo daGama, & Nicolao Neíla Angra foi Vafquo da Gama com
Coelho com outra nao , que leuaua outros três homes ferido, & ho nego-
mantimentos deque era capitão Gon- cio fe armou defta maneira. Ao dia

calo Nunez. Ho Piloto delta armada feguinte , que ha frota alli chegou ,

fe chamiua Pêro Dàlanquer, homem por naó verem gente na praia, lahio

mui experto nas coulas do mar , & elle em terra com hos outros capitães

pêra
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pêra mais à íua vontade tomarem ha
altura do foi , & verem le hauia al-

gúas pouoações , ou fe era delerta.

.Andando aíli efpalhados em magotes
de hiía parte pêra ha outra, foraó dar

com dous homés pretos, de cabello

reuolto, quomo hos de Guine, hum
pouco mais baços, que eltauaó apa-

nhando mel ao pè de húa monteira,
com cada hum feu tiçaõ na mão, pê-

ra hos quaes le foraó chegando a paf-

fo largo, & poíto que ambos com el-

panto, & medo de verem gente taó

defacoitumada fe poflellem em fugi-

da , tomàraõ hos nolíbs hum delles,

ik. ho trouxeraó a Vafquo da Gama,
com que fe recolheo alegre às nãos,
cuidando que le entenderia com al-

gúa das lingoas, que leuaua, mas em
toda ha frota não houue peifoa, que

ho podelfe entender le não per ace-

nos , & lem medo , nem recco có-

rneo , & bebeo de todalas iguarias

,

que lhe deraõ, com dous grumetes,

a quem Vafquo da Gama mandou,
que lhe fezeirem boa companhia. E
porque era jà tarde quando fe reco-

lherão, ho negro ricou aquella noite

na nao, cc ao outro dia pela manhã
ho mandou veltir de panos de cores,

òc poer em terra , deipedindofe elle

dos noíTos mui ledo, & contente da
boa companhia, que lhe fezeraõ, &
fobretudo dalgúscaicaueis, continhas

de criltallino, & outros brincos, que
leuaua. Fftes arreos com que eite ho-

mem fahio em terra fezerão enueja

aos que ho virão, porque aoou'ro dia

vieraó à praia quinze, ou vinte delles.

Pelo que mandou logo Vafquo da

Gama poiar gente nos bateis , com
que fe veo a terra, trazendo configo

moílra defpeciarias, ouro, & aljôfar,

leda, ho que hos negros eftimarão

pouco por não laberem ho que era:

então lhes mandou dar caicaueis, ce-

ptis, & anéis deftanho,& outras cou-
fas defta calidade , ho que tomarão
mui alegres, fpecialmente hos cafea-

ueis pelo lom que faziaó, & dalli por
diante começarão de vir à praia legu-

ramente , & dar dos mantimentos,

que hauia na terra , atroquo de outras

coufas. Com ella familiaridade hum
homem honrado per nome Fernão
Velofo defejou de em companhia dal-

guns deites negros, a que fe já fezera

familiar, ir ver luas habitações, & mo-
do que tinhaõ em luas calas, & pêra

ilVo houue licença de Vafquo da Ga-
ma, hos quaes n.oltrando niflo con-

temamento ho leuaraó coniigo & de

caminho tomarão hum lobo marinho

com que hofeftejaraõ, &quomo nem
ho guifado do lobo, nem homodo da

terra latisfezeffem muito a Fernam
Velolo acabado ho banquete come-
çou de caminhar pêra onde nas nãos

elkuão. Hos negros, que por ventu-

ra faziaó conta de ho trazerem conii-

go mais tempo pêra ho feitejarem ao
leu modo, vendo ho tornar taó de fu-

bito , le vieraó com elle atte praia,

mandando aos ff ocos da aldeã , ^ue
hos íeguiirem com luas armas , que
laõ dardos & azagais, guarnecidos

nos cabos de olios, & pontas de cor-

nos de alimárias, com que ferem, co-

mo fe foflem de verdadeiro at,o tem-
perado, ltto parece que deuia fer pê-

ra fe defenderem, le Fernaõ Velofo
fe aqueixair/e da companhia que lhe

fezeraõ, & hos noffos lhes quifeffem

por ifío fazer mal. Chegando Irernão

Velofo à.praia começou a bradar, que
lhe acodiilem , mas por elle ler mui
rebolaõ , affomado , & fallar leropre

valentias naó fe deraõ hos noflbs mui-
ta preira, nem hos negros lhe faziam
mal, nem entendiaõ, que pedia loc-

corro contra elles, com tudoquon.o
Vafquo da Gama, que à mefma hora

eflaua ceando, foube ho que p?íiaua,

mandou fazer final aos capitães, pua
ho feguirem , hos negros vendo hos
bateis vir com muita gente recolhe-

raõfe pêra onde hos moços eltauaó ef-

condidos com has armas , deixando
Fernarn Velofo na praia, lem lhe fa-

zerem nenhum mal. Vafquo da Ga-
macuidando, queerão todos jà idos,

fahio com ha gente em terra deícui-

dado do que hauia defer, porque hos

negros parecendolhes que hos nollcs

vi-
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vinhaõ com ma tençam , fe defeo- naõ voam , por naõ terem penas nás

briram dos matos em que efíauaó em- alas , fomente has tem cubenas de
brenh-dos, & deraõ taó de itibiio nos couro, da cor, & pello de morcegos,

noílbs, que às azagaiadas os fezeraõ Nelta auguada deb. Brás fez Valquo
todos recolher aos bateis mais deprel- da Gama queimar ha nao dos manti-

fa do que fedelembarcaraõ. Nelta bri- mentos, de que era C3pitão Gonçalo
ga foi ferido Vafquo da Gama em hu Nunez , por delia naõ hauer neceíli-

pè, & outros três da companhia, alli dade, donde feita auguada, 6c carna-

que per azo deite FernaóVelofo rica- gem fe fez à vela, hauendo j.i treze

ra6 hos da terra aleuantados, & Vaf- dias que alli chegara , & eltiuera mais

quo da Gama fe fez avela a húa quin-

ta feira xvj , dias de Noucmbro, &
aos xx, dobrou hn cabo de boa Spe-

rança , a quem hos marinheiros por

íer muito elpantolo chamaõ das tor-

íe não fuecederaõ defeoncertos , 6c

brigas entre hosnollos, cS; hos negros,

polo que antes da armada partir da-
quella parajem a viíta da frota , hos
negros derribarão hum padrão, com

mentas: nauegando ao longo da cof- húa Cruz, que Vafquo da Gama man-
ta com muito prazer, folias, & tocar dará poer iobre hum combro, junto

de trombetas, 6c polo tempo ler bo- da praia, dosquaes leuaua muitos, em
nança, hiaõ taó junto da terra que que hiaõ has armas doregno talhadas,

viraõ alem da frelcura deli i , muitas pêra hos poer nos portos, & lugares

criações de gado grolTo , & meudo. que lhe parecefTe necelíario, quomo.
Ha gente delta paouincia he baça, de leuaua per regimento.

cabello reuolto , quomo hos da An-
gra de Sanefa Helena , pequenos de

corpo,feios, quando fallaó parece que
laluçaõ , & andaó veludos de pelles.

Suas cafas faó de adobes, terra, Ò: ma-

deira, cubertas de colmo, tem muli-

ca , ainda que naõ quomo ha nolfa,

com tudo tanjem fiautas palloris acor-

dadas, ho lom das quaes naõ pareceo

mal aos nolTos. Ao Domingo feguin-

te, que dobrarão hocabo, dia de San-

eia Catherina xxv de Nouembro che

CAPITULO XXXVI.
'Do que 'Vafquo da Gama paflou ate

chegar a ilha de Aloçawbique.

DEíta auguada de S. Brás partio

ha frota dia da Concepção de
nofía Senhora, oito dias de Dezem-
bro, 6z nauegando ao longo da coita

lhe deu hum temporal, que ha tez en-

golfar, hoqual acabado, tornou abuf-
car ha terra, & aos xvj. dia*S chegou

gàraõ à auguada de Saó Brás, que he à vifta de hus ilheos chãos, que eiíão

leffenta legoas do cabo, na qual para- feflenta legoas da auguada de S.Bras,

jem hà muitos, 6c grandes fc^lephan- & cinco alem do ilheo da Cruz, onde
tes, & muitos bois manfos & gordos, Bartholomeu Diaz pofera ho derra-

hos quaes hos negros trazem com hu- deiro padrão, dos quaes ilheos ao rio

mas albardilhas de feiçaõ dascaitelha- do Infante, que Lopo infante defeo-

nas, feitas detahua, & fe leruem dei- brio, há quinze lego.<s, toda terra mui-

les, quomonosdoscauallos, dosquaes to graciofa , de grandes aruoredos,

fe ha armada proueo , atroquo dou- prados, 6c muitas criações de gado,
trás coufas , que dauão aos negros ho que tudo fe via da frota, por irem

porelles, &por carneiros, de que alu muito perto da praia, & lhes dar aillo

ha muitos grandes, & gordos, lunto lugar ho bom fundo que achauaõ, 6c

delta Angra eltà hum ilheo em que tempo galerno , com que em du de
hos nodos viraõ juntos mais de três Natal acharão, que tinhaõ nauegado
mil lobos marinhos, taõ brauos, que fetenta legoas aleite, que era ho rumo
remetião agente quomo touros, ha ahi a que hauião de ir bufear ha índia,

huas aues a que chamão Sotilicairos, quomo ho leuaua Valquo da Gama
tamanhas quomo patos brauos, que por regimento, òsi indo todos mui le-

dos,
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dos, por terem paíTado adiante do que lher, deites leuaua dez ou doze que
defcubriíãoBmhoIomeu Diaz,& Lo- foraó prelos per calos de morte, aos

po Infante : virão eos x. dias de lanei- quaes el Rei perdoou has culpas pêra
ro de M.ccccxcviij andar ao longo da fe delles leruir neita viajem, auentu-
praia muitos homés, òcmolheresgran- rando-os quomo pellòas com quem
des de corpo, da melma cor dos que em lhes alongar ha vida per qualquer
deix.uaó atras, & porque lhes ja tal- modo que fofle, vlaua graça, ik mife-
tauaagua, mandou Vafquo da Gama ricordia. Delta terra da boa gente
lurgir, defejofo de laber, que gente partio ha armada aos quinze dias de
aquella era, ao que mandou no batel laneiro, cc aosvinte, & cinco, dia da
hum Martim Afonfo, homem que la- conuerfaó de S. Paulo chegou a boca
bia muitas lingoas barbaras , ik com de nu rio grande muito freico, ik de
elle hum companheiro, hos quaes fo« muitas fruetas, &aruoredos, ondean-
raó bem recebidos daquella gente, & corou ja bem tarde , ik loguo pela

do fenhor delles que hos veo íperar à manha viraó vir pello rio abaixo al-

praia, ho que labendo Vafquo daGi- guas almadias a remo com gente da
ma, lhe mandou pela melma lingoa meima cahdade dos do rio do cobre,
que feentendeo comalgús delles (que &antrelles algiís mais baços. Eftesho-
deuião ler eltrangeiros das partes de mes em chegando as nãos lem nenhu
Guine) húa jaqueta, calças, & cara- medo, nem receo fobirão peia enxar-
puça, de feda vermelha, ik outras pe- cia taõ feguros quomo fc tiuerão co-
ças , ho que lhe mandou agradecer, nhecimento, & amifade com hosnof-
mandandolhe muitas galinhas em pre- fos, que vendo ha íimpreza delles hos
fente, ik outras couías da terra, com deixarão entrar nas nãos, onde foraô
muitos oferecimentos , pedindolhe bem feltej.idos, tudo per acenos, &
que deix^lTe ir configo Martim Afon- finaes , porquanto Martim Afonfo
fo pêra hofeitejar emfua cafa, hoque nem hos outros lingoas hos poderam
afíi fez com galinhas* & outras aues, entender. Hauendo ja três dias que
& por pão papas de milho. Hos h«bi- alli chegara ha frota vierao quatro íe-

tadores delta terra faója mais polidos nhores dos principaes daquella co-
que hos do cabo deboaSperaoça, por- marca viíitar Vafquo da Gama, &ver
que trazem nos braços manilhas de has nãos, aos quaes fez muita honra,
cobre, ik pedaços delle atados rosca- & elles ha fouberão tomar como pef-

belios da cabeça, & barba , vlaó pu- loas de calidade , cujos atauios eraô
nhaes guarnecidos deltanho com bai- como hos da outra gente, com tudo
nhãs de marfim. Húa das coulas que hos panos com que cobriaõ has partes

mais ellimarão, dasque lhe hosnollos vergonhofas erao maiores, &maislar-
moitrauão, foi panno de linho, tanto gos que os dos populares, hum dos
que dauão por pouca cantidade dei- quaes trazia na cabeça hua touqua
le muita de cobre que he final que ho com viuos, & cadilhos de leda, ik ho
deue de hauer naquella terra, ou nas outro húa carapuça de cetim verde,
vezinhas. Porelta gente fer muito do- ho que deu final aos noílos de fe irem
roeltica, ik fazer muito feruiço a to- ja chegando para ha Índia, do que to-

dollos darmada, Vafquo da Gama lhe dosforaó mui ledos. Vafquo daGama
pos nome ha terra da boa geme, ik mandou veltir eltes homés de pano de
hum Rio onde fez auguada hoRio do feda de cores, & lhes fez ha roilhor

cobre : alli deixou dous dos degrada- companhia que pode, com hos quaes
dos que leuaua pêra tomsrem enfor- vinha hum mancebo de quem perace-
mação da terra, & faberem delia has nos, com algúas palauras que faliaua

particularidades , dandolhes tempo do Arábigo, poderão hos noiíos en-
aílinado em que fe achaUem naquelle tender que a terra donde elle vinhaó
lugar, pêra da torna viajem hos reco- nãos tamanhas quomo has noflas, &

que
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naneramuitolongedalli. Haqualnoúa t fallo dei Rei de Quiloa, ôc que dalli

íoi de grande contentamento a todos, -peru índia, & pêra ho mar Darabia

& por ilío pos Vaiquo da Gama nome tauia trato de muitas mercadorias , &
a eíle rio, dos bós íinaes, onde man- afli o hauia douro em lula terra, que
dou meter nu padrão em terra a que lhes ricaua atras que fe chamaua Co-
pos nome S. Raphael, & alli deixou fala ,ho que todosouuindodauão entre

outros dous degradados. Nelte rio fim graças a Deos pela grande mercê,
dos bós íinaes mandou dar pendor às que lhes tinha feita, fc.ita ilha de Mo-
naos, por diílo terem muita neceíli- çambique tem muito bom porto, jaz

dade, no que íe deteue xxxij , dias, em terra baixa alagadiça, & doentia,

com lhe adoecerem muitos dosnoíTbs hos principaes delia eraó mouros ba-

dediuerlas doenças, pela terra íerala-

gadiça, baixa & lançar de fim vapo-

res groílos, & mãos. Depois que has

nãos foraó preítes, partirão daquelle

ços de diuerías nações, que tratauão

dalli pêra muitas partes, hos naturaes

íaõ negros, aíli hos da ilha, quomo
da terra firme, viuem em calas detai-

lugar, aos xxiiij , dias de Feuereiro, pa cubertas de palha. Has nãos, ou
& ao primeiro de Março houuerao zambuquos, em que nauegauão eltes

viíta de quatro ilh^s, dehua dasquaes mouros, nem tinhaõ cuberta , nem
da nao de Nicolao Coelho uiraó fair pregadura, eraó liadas com cauilhas

fete, ou oito barcos à vela, a que hos de pao, & cordas de rio de palma, a

da terra chamão zambuquos, ho que que chamuo cairo, has velas faõ da
vendo deraõ hua grande grita, & com folha da mefma palma, tecidas quo-
ella foião laluar ha capitaina. Pelo mo eíteiras muito tapadas, nauegao
que logo Vafquo da Gama mandou a com agulhas leuantilquas , quadran-

Nicolao Coelho, por ha fua nao fer tes, & carta- de marear. Acabada ha
pequena, que folie diante londando merenda, cuidando eltes homes, que
ate aquella ilha donde hos barcos lai- eraó hos nollos mouros , & que
rão. Hos dos barcos tanto que viraó por ferem de muito longe hos naó en-

has nãos, fe chegarão a ellas, & has tendiaõ fe delpediraõ muito conten-

foraõ feguindo ate que ancorarão, tan- tes da companhia, & aíli das peças

gendo anafis, & outros inítrumentos, que lhes Vaiquo da Gama deu , cc

que fe jà pareciaõ mais com hos nof- mandou ao Xeque, ou capitão do lu-

íos, que hos das outras terras em que gar, que fe chamaua C,acoeia.

tocarão. Ha gente deites barcos era

baça, de bós corpos, vinhaó vellidos CAPITULO XXXVII.
de panos dalgodaõ liltrados, &nasca-
beças traziaó huas touquas, foteadas T)e quomo ho Xeque C,acoeia t cuidan-

com viuos de íeda , laurados de rio do que eraÕ hos nujfos turcos y oumou-

douro, & terçados morifquos cingi-

dos , com adargas nos braços , hos

quaes em chegando abordo das nãos,

entrarão feguramente nell.is, íaud^n-

do hosn.ifíos emlingo.i Arábiga, que
todos fillauaõ. Vafquo da Gama, &
os outros capitães conhecendo que

ros , veo âs nãos vctfe com TJaf-
quo da Gavta> & cio que lhe de-

pois aconteceo em Mombaça.

FSte Xeque com ho recado que
. lhe deraó hos mouros que foraó

à frota, parecendolhe que foliem hos

enõ mouros, elHueraõ lempre fobre nolVos da mel ma feita mandou hu pre-

auifo, com tudo hos conuidàraõ com íente de refrefeo a Vafquo da Gama,
fruetas que traziaó & entre ho ban- òc aos moradores, que leuaileTi man-
quetear lhes perguntauaó da terra, & timentos às nãos, & hos vendelfera

ha calidade delia, dos quaes fouberaõ por preços honeltos, em retorno do
quomo aquella ilha fe chamaua iMo- que lhe mandou Vafquo da Gama al-

çambique, & que ho Xeque era vaf- guns veíhdo:, & outras coufas. frita

amua
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amifade começada , C,acoeia foi ver C,acoeia pilotos pêra elta víejem, hoí3

Vafauò da Gama a mo acompanha- quaes lhe prometeo , com condição
do de muitas almádias, & gente btm - que hos pagailera bem : nilto pairarão

ordenada, com arcos, frechas, cc ou- hum pedaço, ate que depois de bem
trás armas quevfaó, veílidos todos de íeltejados le tornarão pêra terra. Dahi
pannos dalgodão liltrados, & algús de a dous dias tornou C,acotia a viiitar

feda de cores, tangendo muitos ana
fis, trombetas, buzinas de marfim, &
outros inítrumentos ,

que faziaõ ta-

manho ellrondo, que le não ouuião
hús cora hos outros, na qual ordem
chegarão a bordo da nao de Valquo
da Gama. C,acoeia era homem ma-
gro, alto de corpo & bem dilpoito,

de mea idade, trazia veltido húa ca-

baia ao modo turqueíquo, de panno
branco fino dalgodaó, & lobreita ou-

tra defabotoada de veludo de Meca,
na cabeça hua touqua de cores fotea-

da , emrelachada de fios douro, na

cinta hum terçado douro, & pedra-

ria, com hua ad3ga do melmo jaez,

& nos pès húas alparcas de veludo.

Valquo da Gama com refrelquo, ÒC

dous pilotos, comhosquaes, pello le-

uarem a Calecut , le concertou por
trinta meticaes douro, pelo da terra,

que vai cada hum quatrocentos & vin-

te reaes de noíTa moeda. Alem diíto

lhes deu mariolas, & outros veílidos,

de que forão mui latisfeitos, & logo

per mandado de C,acoeia ficarão nas

nãos. Feito eíle conceito, havendo
dambalas partes muita amizade, &
comunicação, vierão hos mouros a la-

ber, que eraô hos noíTos Chrillãos,

hoquecaulou tornarfe tudo ilto em
ódio, & delejo de hos matarem, &
lhes tomarem has nãos, ho que hum
dos pilotos delcobrio a Vafquo da

VaiquodaGama hoveo receber abor- Gama, pelo que le logo fez à vella,

do pondo de hua banda & da outra & foi furgir junto de hua ilha a que
per onde auia de paliar duas renques pos nome de b. George, que eftà húa
de homés armados, dos mais íaôs, & legoaala mar de Moçambique, auendo
milhor diipoitosdàrmada, porquehos jà lete dias que alli chegara & porque
doentes, & mal ueilidos naõ quis que ho outro piloto lhe ficaua em terra,

aparectllem, & aíTi a elle, quomo aos do que andaua muito agaltado, o ou-
que com elle vinhão mandou dar vi- tro que eíraua na nao lhe dixe, que
nho, & frueta do que comerão, & be- naõ tomafie por iffo paixão, que elle

beraó ate le alegrarei. Neíla meren- ho leuaria a hua ilha per nome Qui-
da, entre outras praticas que tiueraõ

perguntou Cacoeia a Vafquo da Ga-
ma fe eraó turquos, le mouros, &
donde vinhaõ,(e traziaõ liuros de fua

lei, que lhos moltraife, & aili has ar-

mas que fe mais vfauaõ em lua terra,

loa, que era dalli cem legoas, pouoa-
da de Chrillãos, & moutos que fem-
pre tinhão guerra , que alli acharia
muitos pilotos, que nao viuiam fenaõ
de nauegar perà Índia. Vafquo da Ga-
ma lhe prometteo, boas aluiíaras ho

ao que lhe refpondeo, que hos liuros dia que chega fiem a Quiloa, fazendo
de fua lei lhe moitraria depois , que
quanto àsarmas eraó aquellas comque
hos léus eftauão armados, couraças,

lanças, efpingardas, & bèltas, com al-

guns das quaes mandou tirar, & trás

ellas com has bombardas, doque Ca-
coeia, & hos feus le alegrarão muito,
no qual tempo V?fquo da Gama não
ceíTaua per meo dob lingops de fe in-

quirir dos negócios da Índia, enca-
minho que hauia de tomar dalli ate Ca-
lecut, do que bem informado, pedio a

fe logo à vela, que foi húa terça feira

xiij. dias de Março, & com calmarias
fe achou a rè da ilha de Moçambique
quatro legoas, pelo que tornou a íur-

gir na meíma ilha de S. George, onde
depois de furto veo à nao hum mou-
ro, que trazia conílgo hum moço de
doze, ou treze annos feu filho, & pe-
dio a Vafquo da Gama, que ho manr

daíle recolher nas n aos, dizendo-lhe
que era homem do m?.r, & fe queria
tornar pêra Meca, donde viera por

F pilo-
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piloto dehnanao, de Moçambique, ellaua determinado de ao rutro dii

Vafouo da Gama ho recolheo de boa ho vir viíitar em pelloa, no que tudo

vontade na lua mefma nao, pêra dei- eraõ enganos, porque lua tençaô era

Je tomar informação das coulas do tomar nas nãos, & matar todos. A.

màr da Arábia. Com elte piloto , & bada ha merenda hos mouros íe del-

com ho que lhe deu Cacoeia, & com pedirão de Valquo da Gama commof-
outro que Paulo da Gama tomou em iras degrande amizade & logo ao ou-

húa kriga, que hos noflos houueraó tro dia, que era Domingo de Ramo: ,

com hos da terra, fe partio dalli ao mandou el Rei de Mombaça viiiísr

primeiro Dabril em bufea da ilha de Valquo da Gama com hum ptefente

Quiloa , a qual efeorreo , & pafiando de frucia , & carneiros , pedindolhe
adiante chegou hum fabbado velpera que entralle pêra dentro do porto ,

de Ramos, íete dias do mefmo mes à que alli ho iria vilitar, que n^queila

ilha de Mombaça, que he muito frei- cidade acharia todalas lpeciariab , &
ca & ha nella muitas fruetas , & hor- mercadorias , que hauia na índia , em
taliças quomo às dePortugal, demui- tanta abundância, que podtiia carre-

to bós ares, agoas, trigo, & criações: gar has ti; os delias, fem ter neceflida-

has cafas faó de pedra , & cal , & can- de de paliar adiante , nem le auentu-
taria , pintadas, & forradas quomo rar aos trabalhos, tk delaftres daqucl-

has nollas. E porque hos pilotos mru- la nauegaçaó , que era húa das mais
ros lhe deraõ a entender, que naquel perigolas de todas aquellas partes. Aos
la ilha habitauaó também Chritlãos

,

que trouxeraó elle recado mandou ,

em pouoações feparadas dos mouros que diílimulaílem ferei.; < hriltãos, 6c

( ho que era falfo ) ancorou mui con- dixefíem que na terra auia muitos del-

tente, cuidando de hos achar, & per les, ho que elles fouber<iõ mui bem
feu meo auer has coufas que lhe fof- contrafazer, pelo que lhes V alquo da
íem neceíiarias pêra lua viajem & cu- Gama fez muito gaíalhado, & deu al-

rar hos doentes que leuaua, porque gíías peças & mandou outras a elRei,

jà quando alli chegou lhe morrera delpedindo-hos de fim com recado,

quali ametade da gente, & da que ef- que ao outro dia entraria pêra den-
capàra , ha mais era doente. Surtas tro, & pêra mòr conrirmaçaó, man-
has nãos vieraó cem homes em húa dou com elles dous degradados , dos
grande almndia a bordo da capitaina, que configo trazia, hos quaes el Rei
vertidos à turquefqua, com terçados, ret-tbeo bem, & lhes mandou amof-
6c efeudos, entre os quaes vinhaõ qua- trar ha cidade, ha qual he grande, li-

tro que pareciaõ hos principaes, que tuada fobre pedraviua, em hi m alto,

em chegando quileraõ fuhir à nao , onde bate ho màr & na boca do por-

aMi armados quomo ellauaõ, com ai- to tem hua torre com crtelharia, 6c

gús da companhia, ho que lhes Vaf- guarda de gente, chamale Mombaça,
quo da Gama naõ conlentio, fe naõ do nome da mefma ilha. Depois def-

que elles fõs, & fem armas entralTem tes degradados terem andado ptr to-

na nao, aos quaes quomo foraó den- da ha cidade, hos tomarão a leuar a

tro mandou banquetear, defeulpan- el Rei, que por anegaça lhes deu pi-

doíle de lhes naô confentir has armas, n enta, crauo, canella, gingiure, no-

ho quf elles tomarão bem, dizendo- zes nofeadas, maças, nmbar, marfim,
lhe, que alli o deuia fazer fempre

,

que leuaílem per moltra a Yafquo da
pois eltam em terra elfranha , onde Gama, & afli hos defpedio, & com
não fobia de quem fe auia de guardar, elles lhe mandou recado que de tudo
h fies lhe dixeraõ, que elRei de Mom- aomllo lhe daria carga peras nsos, do
baça hauia jà dias que fabia de lua que elle ficou mui ledo, & logo ao
vinda , & por ter muito defejo de ho outro dia mandou lemr s ncora , com
ver, pela informação que delle tinhão, tençaó de entrar no porto, & porque

ha
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ha fua nao com ha corrente hiajàqua*
ii ;obre hum baixo, mandou íurgir, &
ho meímo fezerão has outras nãos

,

pelo que algus mouros dos da cidade»
que trouxeraó mantimentos às nollas

nãos, & algúas mercadorias, fe reco-
lherão aos barcos encaminhando perà
cidade , & pairando hum delles per
popa da capitania , hos pilotos que
trouxera de Moçambique fe lançarão

ao mar , hos quaes hos do barco reco-

lherão fem hos quererem tornara nao,

poíto que VafquodaGama lhes fezel-

ie bradar, do que logo tomou fuipei-

ta, que el Rei tinha armado treiçaõ,

& por difTo faber ha verdade mandou
meter a tormento dous mouros que
Paulo da Gama captiuara na briga de
Moçambique, dequem Ibubeque hos
pilotos fe lançarão ao mar, cuidando
quando mandou íurgir, que fora por

algum auifo , que tiueffe da treiçam,

que lhes eítaua ordenada , quera to-

marem has nãos, & nos meterem to-

dos à efpada. Vafquo da Gama , &
todolos da frota derão muitas graças

a Deos de hos liurar do perigo, que
lhes eitaua aparelhado , & receolos

que os mouros viefíem de noite as

nãos cortarlhes has amarras* fe vigia-

uaõ com mais tento doq ho dantes fa-

zião, nem foi de balde ho que cuida-

nam , porque em duas noites que alli

depois eítiueraõ , em ambas vieraó

muitos da terra a nadocom terçados,

& machadinhas , pêra picarem has

amarras, o que tudo faziaó com tan-

to iilencio, que fe naõ fora ha muita

vigilância, que fe fobre ilTo tinha, os

nollos feviraô em perigo. Vendo Vaf-

quo da Gama hoque paílauaj feita fei-

ra de lndalgencias fe fez àvela } fem
leuar outro piloto , que ho que em
Moçambique fe metera na fua nao *

ho qual ho esforçou, prometendolhe
de ho leuar à cidade de Melinde, on-

de acharia quantos pilotos quifeíTe

perà índia. Nefte caminho tomou híí

zambuquo com quatorze mouros, en-

tre os quaes hum delles parecia ho fe-

nhor de todos, homem prudente, na-

tural da mefma cidade, dequem fe in-

formou dos negócios da índia, & da-
quella coita, & em fpecial do regno,
& cidade de Melinde, diante da qual
foi Íurgir dia de Palcoa de Kelurrei-
ção pela menhãa, com muita alegria,

aíli pelo dia que era como por Iperar
que acharia alli melhor recado, do
que fez em Mombaça, pelas boas no-
uas que tinha do Rei* & lenhor qué
nella entaô regnaua.

CAPITULO XXXVIII.

'Dofitio da cidade de Melinde, Ç£ dó
que Vafquo da Gama pajfou com ho

Rei de Lia , £9 do caminho que fez
ate chegar a Calecut,

HA cidade de Melinde jaz delon-
go da praia em hum campo rafo

cercada de palmares, & arequaes, tem
muitos pumares, & ortas, com noras

,

de boa ortaliça, &fruita delpinho, &
outras prumajes , tem ho furgidouro
longe da pouoação, porettar em coita

braua. A terra he fértil de mantimen-
tos & criações de gado, galinhas, &
caça, tudo muito barato, he bem ar-

ruada, has cafas faó de pedra, & cal,

& cantaria, com eirados* muito fer-

mofas da banda de fora, & de muito
riquos lauores, & pinturas por den-
tro. Hos naturaes da terra faõ gentios,

baços , de cabello reuolto , bem dif-

poltos , hos eltrangeiros faõ Mouros
Arábios, andaó nus da cinta pêra ri-

ba, & pêra baixo cingidos coro pan-
nos de leda, & dalgodaó. Hos nobres
hos viaõ lobraçados, nas cabeças tra-

zem fotas com cadilhos de feda , &
ouro, fuás armas faõ terçados, lanças,

adargas , arcos , & frechas, trataõ-fe

muito bem , tem grande opinião de
caualleiros, com tudo naquellas par-

tes quando fe quer dar louuor ao mi-
Ihor de cada Cidade, dizem cauallei-

ros de Mombaça & damas de Melin-
de, por ferem fermofas, cortefãs, &
bem atauiadas. Hos mais dos merca-
dores , que viuem neíta Cidade, Iam
Guzarates do Regno de Cambaia : na
terra ha ouro, âmbar, marfim, breu,

fii &
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& cera : ho Rei he mouro, feruefTe

com muitas cerimonias, & tem aílaz

bom eítado. Aquelle dia em que as

nãos furgiraó que era de Pafcoa, ne-

nhum dos da Cidade veo a ellas , por-

que ja tinhaó auifo do que hos nolíos

pafTaraõ em Mombaça, & arreceauaõ

omefmo, hoque fuipeitando Vafquo
da Gama afegundafeira foi lançar an-

cora a mea legoa delia , nem le quiz

mais chegar , por ho porto ter hum
arrefife perigolo, ho mouro que to-

mara no zambuquo entendendo ho
negocio, lhe pedio que ho deixaffe ir

a terra lo, que elle lhe negociaria pi-

lotos perà Índia, & tudo ho que lhe

compriffe , & que naquelle porto efta-

uão quatro nãos de Chriítãos Índios

preítes pêra le tornarem, que podia

fer que lhe fiz ellem companhia, por

ferem todos de híía lei : Vafquo da

Gama pnl'.o que lhe deite pouca fe

vendo que ganhaua muito fe lhe tra-

tafle verdade , ho mandou poer em
húa ilheta , que eítà muito perto da

Cidade, da qual em fe ho batel afaf-

tando, logo daterravieraó por elleem

híía almadia, & ho leuaraó a el Rei,

do qual fe informou do modo dos

nolíos, & fabendo q ho Capitão que-

ria com elle paz, & amizade, lhe man-
dou por elle hum preíente de carnei-

ros, &fruí-ta da terra, & Vafco da Ga-
ma lhe mandou pelo mefmo outro de

coufas do Regno, & com elle hu de-

gradado com que el Rei folgou mui-

to. Nelies recados andarão ha fegun-

da, & terç^ feira , & ja feguro de lhe

parecer que nada do que fentrelles

trataua era fingido, a quarta derradei-

ra octaua pela manhã (e chegou mais

a terra, & foi (urgir junto da^. quatro

nao<- dosChriUaos, que eraõ deCran-
galor, homes baços, de c^hello com-
prido, veltidos ao modo Perlio, dos

quaes foraõ os nolTos feítejados, rece-

bendo delles preftimo , amizade , &:

auilos das coufas da terra, dizendolhe
que le rialle dei Rei quomo de mou-
ro, & que de todolos da cidade fezel-

fe ha mefma conta, hl Rei de Melin-

de era muito velho, & doente, &poí-

to que defejafTe de ir ver has nãos, ha
ma difpoliçaó lho eltoruaua, com tu-

do feu filho mais velho, herdeiro do
regno, que jà regia por elle, has veo
Ver no n elmo dia depois de jentar,

em húa almàdia grande, acompanha-
do de gente nobre , muito bem ata-

uiada. Vinha alentado cm húa cadei-

ra defpaldas darame , & no alTento

delia húa almofada de veludo, & aos

pês outra : trazia veltida húa cabaia

de damaíquo cramilim , forrada de
cetim verde, & húa touqua foteada.

Tomaualhe hum homem ho lol com
hum fombreiro de cetim cramelim, a

modo de fobreceo defparauel, polto

em húa aíte de pao dourada, lunto
delle hia aíTentado outro homem ve-

lho que lhe leuaua hum terçado guar-

necido douro, & prata anilada : na
mefma almadia vinhaõ homens, que
tangiaó anafis, & bo2Ínas de marfim
taô concertado que parecia mais mu-
fica doutros inltrumentos , que da-1

quelles barb..ros. Vafquo da Gama
quomo foube da vinda do Prindpe
mandou toldar & embandeirar o ba-

tel, & com doze homes dos melhor
viftofos , ho veo receber antes que
chegulíe às nãos. Ho Principe quomo
vinha defejolo de ver os nolíos de per-

to, em chegando ao batel fe lançou
dentro, & foi logo abraçar Vafquo da
Gama, fem pejo, nem cerimonias,
perguntandolhe depois que le allen-

tàraõ muitas coufas, quomo homem
prudente , no que defpenderaó hum
bom pedaço de tempo, andando ao
redor das nãos, has quaes elle olhaua,

& alli ho trajo , 6c modo dos nolíos

com muito efpanto. Vafquo da Gama
mandou, que lhe trouxeilem da nao
hos mouros, que tomara no zambu-
quo, dosquaes lhe fez prefente, oque
elle ellimou muito , fazendolhe por
iflb muitos offerecimentos, rogando-
Ihe que fe fofTe com elle a terra fol-

gar, & repoufar nos feus paços, que
em reféns dillò deixaria nas nãos hum
feu filho, que alli trazia, & dos feus

caualleiros quantos elle quifelTe, do
que fe Valquo da Gama excuíbu , mas

ho
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ho Príncipe defejofo que hos noíTos dade deMelinde hua terça feiraxxiiij,

foliem à cidade, entregaua ho filho a dias Dibril,. deixando polto hum pa-
Valquo da Gama, com algús homens drão na praia a que poileram nome
fidalgos, pedindolhe que dos feus lhe òancto Spirito. Seguindo aíli fua via-
delle iòmente dous , pêra hos leuar jem pelo golfão que fe faz da coita d©
conligo , porque fe foffe fem elles, Melinde , ate ha do Malabar, a hua,
leu pai ho tomaria mal, pelo delejo feita feira xvij , dias de Maio virão
que tinha de ver gente Portuguela, hua terra alta, ha qual o piloto Cana-
por jà faber quam bem ho fezeraõ em qua não pode bem conhecer, por o
Moçambique, & Mombaça. Com eí- tempo andar encuberto com chuuei-
tes dous homens fem Vaiquo da Ga- ros : mas ao Domingo iegointe pela
ma querer tomar hos arrefens fe re- manhã vio húas ferras que eítão junto
colheo ho Príncipe à fua almàdia, fi- da cidade de Calecut, do que logo pe-
cando alternado, que ao outro dia foi- dio aluiçaras a Vafquo da Gama, que
fem no batel de longo da praia pêra lhas deu boas, &deboavontaJe, K:u-
ver ha cidade ; ho que Vafquo da Ga- uando todos a Deos poios ter guiado
ma afli fez, leuando coníigo Nicolao a lugar que tanto tempo hauiaque ar-
Coelho, cada híí emfeu batel bem ar- dauao bufeando , fazendo por ifiò

tilhados , & em chegando junto da grandes feitas , ik alegrias, com has
praia o Príncipe deceo dos paços per quaes, & com has nãos embandeiradas
hua eicada de pedra, que vinha dar a fom de trombetas, no mefmo dia
no mar, onde o tomarão em híí andor depois de jentar íoraõ furgir duas lê-

em que o leuaraó ao batel de Vafqi'0 goas da cidade de Calecut, taó con-
da Gama. Depois de feitas fuás ceri- tentes quomo fe jà tiueraó feito fim
monias lhe tornou de nouo a pedir de íeus trabalhos, & eítiuerão furtos
que quifeíTe ir ver feu pai , que pot ler diante da cidade de Lisboa donde ha-
muito velho, & entreuado naõ podia uia onze mefes que partirão,

fazer o mefmo, &que pêra fegurança

diflb elle íe iria com leu filho peras CAPITULO XXXIX. .

nãos, do que fe Vaiquo da Gama ex-
eufou, dizendo que não trazia licença 1)o que ^Oafquo da Gama fez. depois
dei Rei leu íenhor pêra ofazer. tintre que furgio, S> do recado que man-
tanto que feitas praticas paffauaõ, aíli dou a elRei de (Calecut.

da cidade, quomo das noíTas nãos, &
das dos Chriltãos índios, & doutras, T^ M has nãos lançando ancora che~
& dos bateis tirauão muitas bombar- J_> gàr»õ a ellas algús barcos, deque
dadas , & lançauão foguetes , o que hos noilos comprarão refreícos da
durou ate le o Príncipe recolher pêra terra. Deites foube Vafquo da Gama,
os paços, o qual todo ho tempo que que não era aquelle o íurgidouro de
alli elteue ha armada mandou vifitar Calecut , offerecendolelhe que o le-

a Vafquo da Gama, & osoutros capi- uarião là, quomo fezeraõ, donde de-
tães com refrefeo da terra, alem do pois de furto mandou hum dos degra-
que lhe deu hum bom Piloto mouro dados à cidade, ao redor do qual, em
guzarate, per nome Malemocanaqua, defembarcando, feajuntou muito po-
& com ho muito defejo que tinha de uo, perguntandolhe que homem era,
noíla amizade, tomou a fè a Vaiquo & donde vinhaõ nãos taõ delleme-
da Gama, que tornaíTe per alli, por- lhantes às fuás. Deites alguns erão
que em lua companhia queria mandar mouros» que lhe começarão a fallar

hum embaixador a el Rei de Portu- arábio, mas vendo que os não enten-
gal pêra com elle alternar paz, & ami- dia, o tropel da gente ho leuou pêra
zade, com haqual, & muito amordos hua parte da cidade, onde poufauam
da terra partirão osnoílbs daquella ci- mercadores mouros eitrangeiros, an-

dando
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dando de cafa em cafa pêra vede acha-

uam quem ho entendeíTe, ate que fo-

rão dar com dous mercadores de Tu-
nez dos quaes hum per nome Mon-
çaide fallaua caítelhano, que em ode-
gradado entrando pela porta da cala,

conhecendo no trajo que era Hilpa-

nhol , lhe perguntou*de que nação da

Hifpanha era, & fabendo que Portu^

guês lhe mandou dar de comer, di-

zendolhe que fe algua coufa eompria

aos que vinhaó naquella armada, que
o faria de mui boa vontade , & que
pêra confirmação diíTo queria ir em
fua companhia vifitar ocapltão, oqual

em entrando na nao, dixe em caíte-

lhano alta voz, boa ventura vos íeja a

todos, dai graças a Deos, q vos trou-

xe à mais rica terra do mundo, em
que achareis todo género de merca-

dorias, que poderdes cuidar, & ima-

ginar. Vafquo da Gama o leuou nos

braços perguntandolhe muito ledo

donde era, Monçaide lhe dixe que de

Tunez, & que do tempo que el Rei

domloão ofegundo acoltumaua man-
dar nãos aOurAÕ bulcar couías de que

tinha necefíidade pêra íeus almazés

conhecera os Portuguefes, & lhes fo-

ra iempre muito afeiçoado, pelo que

em tudo o que naquella terra podefíe

feruir aelRei dom Emanuel o faria, fe

o nillo quileffem oceupar, o que Vaf-

quo da Gama lhe agradeceo com pro-

mefla de lhe pagar bem feu trabalho,

então lhe perguntou pella pelloa dei

Rei de Calecut, & modo de feu vi-

uer, & eltado, ao que tudo lhe ref-

pondeo quomo homem prudente, di-"

zendo, que el Rei era bom homem,
com tudo vangloriolo, que hauia de

folgar muito com fua vinda* por vir

de tão lonje , & em nome de hum
tal Rei, quomo era el Rei de

#
Portu-

gal , principalmente le vinha aflen-

tar trato na terra, porque dos direi-

tos das mercadorias que entrauaó

naquella cidade, & fahiaõ, fofti-

nha feu eltado, mais que das rendas

do regno. Logo alli alíentou Vafquo
da Gama com elte mouro que ao ou-

tro dia folie por lingoa de dous ho-

tnC-s, per quem queria mandar vifitar

el Rei. Com eite recado foraó Fernão

Martinz, & outro Português a hum
lugar, cinco legoas dalli, onde el Rei
eltaua, que fe chama Panane: Fernão
Martinz em chegando a elRei lhe di-

xe per outro lingoa, com quem Mon-
çaide fallaua, que o capitão daquellas

nãos lhe mandaua pedir licença pêra

o ir vifitar, & lhe dar cartas que lhe

trazia dei Rei de Portugal feu lenhor,

el Rei tomou bem o recado, & antes

que refpondelle lhes mandou dar a ca-

da hum leu pano dalgodaó , & leda

muito finos , & pollo lingoa lhe tez

algúas perguntas breues, dizendolhe

que dixeile ao capitão, que fua vinda

folie boa, que por quanto o lugar em
que eltaua lurto era perigolo, por ler

tempo de inuerno, fe folie a Pàndara-

ne quera bom porto, o que logo fez

guiado per hum piloto que lhe el Rei
mandou : com tudo, porque na terra

hauia mouros, não quis entrar tanto

quinto o piloto quifera, arreceando-

le que lhe podefíe acontecer o mef-
mo,queem Moçambique, & Mom-
baça. Hauendo ja oito dias que Vaf-»

quo da Gama chegara, a hua legunda
feira pela manhãa , o Catual dei Rei

,

que he quomo corregedor da corte,

lhe mandou dizer , que era alli vindo
pêra o acompanhar ate ha cidade de
Calecut, onde ja el Rei eltaua , que
cada vez que quifeíle podia defem-
barcar, & folTe com brcuidade, por-

que naõ tinha outro negocio em Pan-
darane, que fperar por elle, mas por

jà fer tarde elle fe exeufou , deixando
o negocio pêra o outro dia, que eraó
vintanoue dias de Maio, no qual fa-

hio em terra pela manhãa, onde o Ca-
tual o eltaua fperando na praia, cora

muitos fidalgos da cafa dei Rei, a que
chamaõ Naires. Vafquo da Gama dei-

xou has nãos encommendadas a feu

irmaó Paulo da Gama, & a Nicolao
Coelho, dizendolhes , que fe algum
defaftre lhe aconteceíTe cm Calecut,

& fentiflem que podião correr rif-

co em fperar por elle, que fe fezel-

lem à vella, & toraaíTem. outro porto
do
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do Malabar, pêra ahi comprarem ai- Catual em hua cafa, & Vafquo daGà-
gúas lpecearias, com que, & com has ma em outra, acabado ho jentar fem-
nouas do que tinhaó delcuberto , ie barcaraõ todos em almàdias, & foraõ
tornair^m ao regno, que elle naó po- obra de húa legoa per hum rio arriba,

dia ai lazer fe naó em pelfoa ir vei el em que eltauaõ muitas nãos grollas

Rei de Calecut, & dar lhe has cartas varadas em terra, cubertas com rolhas
que trazia dei Rei leu fenhor que era de palma, onde def embarcarão, &
ho remate do caminho , que tinhaó tornarão a lobir em outros dous an-
feito. E por has nãos naó ficarem def- dores, que hos alli eítauão fperando,
prouidas de gente naó quis leuar con- Ho Catual dixe á Vafquo da Gama f

iigo mais que doze homés, de que fo- que ho queria leuar por hum pagode
rão hos principaes, Diogo Diaz feri- de muita deuaçaó, & de grande ro-

uam da lua nao, Iam de Sà, que foi majem, que íaõhas fuás hgrejas,pera
thefoureiro das fpeciarias da cafa da nelle fazerem oraçaõ, & darem gra-
India, Álvaro de Braga, que foi feri- ças a Deos de hos trazer àquella terra

uão dalfandega da cidade do Porto, a faluamento, & por lhe terem dicto

Fernão Martinz lingoa, & Aluaro Ve- que naquella prouincia auia Chriftãos,
lho, hos outros erão feus criados. Na cuidou que leria aquelle pagode del-
mefma hora que Vafco da Gama def- les, ho que lhe confirmou muito mais
embarcou ho fez o Catual tomar em ver em chegando ao pagode cinco íi-

hum andor, que faõ a modo de andas nos fobella porta principal, poítos em
delcubercas, que leuauaõ quatro ho- campanairo , apar dos quaes eltauão
mens aos hombros por eftado , eites húa colunna darame de altura de hum
faó taó deitros nefte oíficio, que ho grande malto de nao, & no capitel
que vai no andor, pofto que elles vaó delia hum gallo também darame. Ho
às vezes correndo, quafi que naó fen- pagode, &otficinasdelleerão dotam a-

te que ho mouem , a par dos quaes nhodehumg-ande conuento dos nof-
vat outro homem com hum lombrei- los, tudo decantatia muito bem laura-
ro defparauel, poltoemhúa aíte com- da, os telhados cubertos de ladrilho,

prida pêra lhe tomar ho foi, & hachu- Chegados aporta do pagode ,o Catual
ua. Deite modo começarão a cami- tomou Vafquo daGarr.a pella mão,

&

nhar Vafquo da Gama no leu andor, em entrando fe vieraõ parelles quatro
& ho Catual em outro, indo hos Nai- homés nus da cinta pêra riba, & pêra
res, & hos noíTos a pè ao redor dos baixo cubertos com pannos dalgodaõ
andores, hos quaes hoCatual não dei- ate ho geoiho, com has cabeças def-
xaua correr, mas ames mandaua que cubertas, & três linhas fobraçadas do
foffem de vagar, vendo que hos nol- modo que hos Diáconos trazem ha
los por virem mui fracos do mar hos Stolla , hos quaes em chegando lhe
naó podiaõ leguir , como ho fazião lançarão com hum ilope agoa de híià

hos Naires, & outra muita gente, que pia, & a todolos que cem eliesvii
hia trás elles , efpantados de verem ho- nhão , após ho que lhe deraõ landate
men> de taó lonje, & de trajo taó de- moido pêra porem nas teftas ,- hos
lacoltumado em todas aquellas pro- quaes finaes fazião mais parecer aos
uincias. noíTos que fofle fgreja de Chriftãos.

C \ P I T U L O XL Paliando mais a diante pello pagode,

7)o que' Varqno da Gama flfòu ate
em ^ Ue haT mu

l!

aS
' & ^iuèrfas ima-

chegar a Calecut , onde ho el Rei ê e
P

s P^das pellas paredes, chega»

ellauafperando.
rao a hua crpella redonda, que éffaul

J Jr no meo do corpo delle , laurada de
DKPandarane,quehecincolegoas cantaria com hua porta eflreita dara-

de Calecut, foraõ jentar a hua me, a que fe fobia per degraos depe-
pouoaeaó que fe chama Capotati, ho dra, dentro da qual eítaua encaixada

na
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na parede húa imagem, que por ho homem velho , vellido óc pafinòí

lugar fer eícuro naõ poderão bem ver branquos dalgodaó que ho colriam

que imagem era, nem eites homeshos todo. tile era o Bram?na n òr dei

quiíeraó deixar entrar dentro, apon- Kei, dignidade como capelão tròr en-

tando com ho dedo parella, dizendo tre nos, nu qual em chegando a \ af-

Maria, Maria, ho qual nome em ou- quo da Gama ho abraçou, & Íe7 en-

uindo hoCatual, & Naires fe lança- trar hos noiios diante, s.pai o<; qu aes

raõ todos de bruços com has mãos ieguio logo, leuartÓoho pela mão, ate

por diante, & logo íe aleuantaraõ ta- onde elRei ellaua, de i^uem foi rece-

2endo oração em pè , o que hos nof- bido da maneira que ie no ieguinte

fos , parecendolhes que deuia de fer capítulo dirá.

aquella ha Imagem da Virgem Maria,

também fezerão em geolhos. Acaba- CAPITULO XLI.
da ha oração tornarão a caminhar, &
jà perto de Calecut , ho Catual leuou 1)o modo que el Rei de Calecut teue

Vafquo da Gama a outro tal pagode em receber Vajquo de Gama , (S dalr-

a fazer oração donde ate hos paços gúas praticas que com elle pajjott.

dei Rei foraó com muito trabalho

,

porque era tanta ha gente pelas ellra- "TJ L Rei eílaua em húa falia gran-

das, 6: ruas que per nenhum modo XZ, de, cercada ao redor dailentos

poderão paliar íe hos Naires não fo- de pao mui bem laurados, aleuanta-

raõ abrindo caminho com haselpadas dos hús dos outros, a modo de coro,

que trazem íempre nuas a modo de ou theatro, hos quaes ie encherão lo-

terçados reucltos, & rodellas, & ar- go de Caimães, & Naires. Ho chão
ma*, de que ordinariamente fe ler- deita íalla era todo cuberto de velu-

uem. Antes que c.hegníTem aos paços, do verde, & has paredes armadas de

por ha gente crecer em muita canti- panos de leda, & ouro, de cores. El

dade, ho Catual (e meteo em hua ca- Rei ellaua lançado em hum catei (que
fa , onde eitiuerão a'e que da parte íaó leitos quomo de campo) cuberto

dei Rei veo viíitar Vafquo da Gama de hum pano de feda branca, & ou-

hurn irmão do mefmo Catual, em hú ro, bem b.urado, & per cima hum fo-

andor, acorrpanhado de muitos Nai- breceo do jaez : era homem de mea
res,comanaris,&trombetas, osquaes idade, baço, alto decorpo, &debom
logo abalarão pêra onde el Rei eíta- parecer, tinha veltido hum Baju (que
ua. Seriaô os Naires que precediaõ he quomo roupeta curta ) de paro dA-
em ordem mais de três mil, dosquaes godaó muito fino, com muitos botões

de quando em quando faiaó algús fo- douro, & perlas, na cabeça húa cara-

ra da ordem a efgrim'r huns com os puça de veludo guarnecida de pedra-

outros, no qual exercício he a mais ria, & chaparia douro, ho qual trajo

delira naçaõ que le no mundo fabe. he ho ordinário de todollos Reis do
Nefta ordem chegarão aos paços onde Malabar, porque nenhúa pefToa traz

el Rei eílaua, que faó todos de cafas ho baju, & carapuça fe não clles. Ti-

terreas, muito ferrroías, aíli de ede- nha penduradas nas orelhas arrecadas,

ficios, como de iardins, pumares, & & nos dedos dos pès , & das mãos
muitos finques dagna, dos quaes em muitos anéis, & nos braços, & pernas

chpgando fairaó algús fenhores de ti- manilhas-, tudo obrado, & laurado de

tolo, a que chamao Caimães a rece- pe.las & pedra ia de muito vallor ,

bellos, em cuja companhia depois de junto doCatel ellaua hum homem ve-

paffarem quatro pateos ( à porta de lho, que lhe daua hobetelle, que ma-
çada hum dos qua°s hauia dez por- lligaua, hos vafos em que ho cofpia

teiros) chegarão ahúacafa junto àem depois de mailigado eraó douro ma-

que el Rei eílaua, donde fahio hum ciço. Ho qual bttelle he húa folha ta-

manha,
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manha, quomo de tanchagem, &qua- fé tinha pello mais bemaúentúradd
fi da melma feiçaõ, crece quomo ha homem de todo mundo, hl Rei to-

era apeguada em aruores, ou em lata- mou bem ho que lhe \ afquo da Ga-
das, dalíe a maftigar vntado com cal ma fez dizer, & logo mandou que
de marilco, delida em agoa rolada, elle, & Ferm.0 Martinz fe foliem pe-

Com elta folha víaõ hum pomo tama- ra outra camará, que eltaua junto da-

nho quomo nozes, cortado empeda quella , feguindo logo trás elles. Na
ços, a que charoão arrequa, que dão camará hauia hum Catei muito mais

huas aruores quomo palmeiras delga- rico que ho de fora, em que le elRei
dinhas, altas, & muito limpas, do que lançou, & fem hauer nella mais gen-

tudo leuaõ pêra baixo ho çumo fò- te, que ho Bramana mòr, & hc que
mente , & ho demais colpem com vif- daua ho betelle a el Rei , & hum feu

colidade, & ventoíidade que lhes tira veador da fazenda, fez dizer pelo feu

do eltomago, & da cabeça, coufa que lingoa a Vafquo da Gama, que eftaua

conferua muito ha faude, & faz bom em lugar em q liuremente podia dar

bafo , & também mata ha fede. Em lua embaixada , que em tudo fe lhe

Vafquo da Gama entrando fez ha re- manteria bom legredo, pollos que ef-

uerencia requerida em tal lugar, & ho tauaõ prelentes lerem do feu conle-

mefmofezeraõ hos outros Portugue- lho lecreto, & pellbasdeque ellecon-

fes, El Rei lhe acenou, que fe ache- fiaua todos léus negócios, & fazenda,

gaííe pêra ho Catei & ho mandou af- Vafquo dá Gama pello feu lingoa Fer-
lentar em hum dos degraos do eítra- não Martinz propôs ho a que vinha,

do, em que tinha hoCatel, & aos ou- & dequam longe, cc per mandado de
tros mandou que fezeflem ho melmo quero, <& que ha fim de lua embaixa-
nos aílentos que eltauaó ao redor da da era querer ti Rei dom Emanuel de
cafa, & a todos mandou dar agoa às Portugal, feu fenhor , amizade com
mãos, pêra refrefcarem : lauada has hum taó poderolo, & taõ nomeado
mãos lhes mandou trazer agoa, & fi- Rei, quomo ho elle era per todallas

gos com outras fructas da terra , de partes do mundo, & que peta íinal

que todos comerão, & beberão. Aca- dillo lhe trazia cartas luas de crença,
bada na merenda começou el Rei de que lhe aprefentaria quando ho hou-
fallar com Vafquo da Gama, pelo feu uelle por bem. El Rei folgou muito
lingoa, tão alto que ho ouuiaó todo- com ho que lhe dixe Vafquo da Ga-
los que eítauão na cala, & naspergun- ma, offerecendoíTe a tudo ho que lhe

tas que lhe fez, vendo Vafquo da Ga- de feu regno comprille, por leruiço

ma, que começaua dentrar em nego-- dei Rei de Portugal, a quem elle dal-

cios, alem do que lhe jà perguntara li por diante queria ter por irmão»
de feu caminho, & trabalhos da lon- porque não poderia fer amizade fin-

ga viajem, dixe per Fernão Martinz gida, ha que tanto tempo hauia que
leu lingoa ao lingoa dei Rei, que lhe bufcaua, & com tantos trabalhos, &
dixelle que entre hos Reis Chriílãos perigos de feus valTallos, & fugeitos,

íe naõ acoltumaua tomarem huns dos quomo elle dizia. Has quaes praticas,,

outros embaixadas, le naõ em parti- & outras q tiuerão, acabadas, porque
cular, & que aquelle coltume lhe pe- era jà noite, el Rei mandou que fe re-

dia que quiielie ter naquella que lhe colheíTe com ho Catual pêra hua pou»
tra/ia dei Rei de Portugal feu ienhor, fada, que tinha mandado que lhe def-
taó defejnfn de fua amizade, aíli elle lem, que ao outro dia fe verião mai?
quomo feus anteceífores , que hauia de vagar, & lhe daria has cartas que
mais de OiTema annos , que trabalha- lhe trazia dei Rei feu irmão, mandan-
uaó no defcobrimento defta nauega- do ao Catual, que logo fe folTe com
ção , ate que Deos lhe fezera à elle elle, & ho trataíle bem, &fezeíTe dar
mercê devir ao cabo delia, do que todo ho neceílario pêra feu gafalha-

G ão t
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do , em cuja cnmpanlra fe foi perà

poufada, que era dalli hu bom peda-

ço, & ho tempo chuuolo, onde che-

garão jà de noite, 6c Monçaide com
elle, queho (empre acompanhou com
tanta lealdade, 6c amor, ate fe vir em
fua companhia a Portugal, deixando
ha feita de Mafamede, em que nalce-

ra,polaLei de nofTo Senhor lefuChri-

ílo, em que viueo, 6c acabou quomo
bom, & catholico Chriitão.

CAPITULO XLII.

1)a crença, feita , cerimonias, Ç£> cof-

tumes dos Gentios Canaris , Bra-
manasy Naires, G> dofitio da ter-

ra do Malabar , 1$ cidade de

Calecut.

EM quanto Vafquo da Garoa re-

pouía duas noites, & hum dia em
terra, dos trabalhos donze meles do
mar* antes de fe ver ha fegunda vez

com el Rei de Calecut, não fera im-

pioprio a eiU nolfa Hhtoria dizer al-

gúa coula da prouincia , crença , &
coftumes da gente, & Reis do Mala-

bar , da qual eíte de Calecut he ho
mais podeiojo, chamado C.amori, di-

gnidade, quomo entre nòs Dempera-
dor. São eltes gentios Canaiis do Ma-
labar mui cerimoniaticos , tem tem-

plos a que chamão pagodes mui gran-

des, & bem ornados, com muitas ima-

gens, delias afiguradas, quomo anjos,

& diabos, & delias quomo homens &
molheres, & outras de diuerfos mo-
dos. Alguns deites pagodes tem ren-

das, & outros fe antretem defmollas:

fundão capellas, & cafas de oração,

a que deixão rendas pêra hos Brama-
rias le manterem, 6c fazerem facrifi-

cios, nos quaes vfaõ grandes cerimo-

nias. Hni muitas feitas delles, & tan-

tas ordens devotos diferentes, que fe-

ria fa7er hun graó volume, fehasqui-

felTe di/er per extenfo , mas quomo
meu offaclo feja fereuer Chronica, &
n- 6 coftumes de gentes, nem hiitoria

g^ral, remeto ho lecior ao liuro que
fez Duarte liarbofa em lingoa Portu-

guefa, dos coltumes de toda ha gente
que ha do cabo de boa Sperança ate a

China, 6c Lequeos, no qual traa dos
coltumes, cerimonias, 6c leita deites

Canaris, 6c Bramanas, & de toda ha
gente do Malabar, afias copiolamen-
te, entre hos quaes hos Bramanas faõ

facerdotes per geração, & delles ha
ordem feparada de mais, nobres, & ou-
tros populares que feruem eftes , &
qualquer outra pefíba que lhes paga,
& fobre tudo em leuar cartas de híáas

prouincias aoutras, porque ainda que
leja tempo de guerra hos deixão p<if-

lar liuremente. Trazem hos bramanas
três fios lançados ao collo fobraçados
de hum braço ao outro, em final da
Trindade, que crem, como nos: tem
per fe que Deos veo ao mundo, &
tomou carne humana, porfaluaçãodo
género humano. Saó pela mòr parte

homés doctos em Philofophia, & Ma-
thematicas, faô mui antigos na Índia,

porque quando Alexandre foi ter a

ella , ja hos hauia , 6c eraó de tanto
tempo atras, que de feu principio, 6c

em que tempo começarão , le naó
achaua memoria. Megafthehes , &
Strabo , feriptores Gregos lhes cha-

mão philofophos da Índia , cataó húa
fô vez, 6c has molheres delles fazem
ho melmo , nem depois que morre
hum deites, nemellas, pode ho outro
mais calar. Tem hos Malabares entre
outras feitas húa, que lolennuão no
mes de bepiembro, ha qual começa a
vinte, 6c dous dias Dagoito, nelte dia

hos meninos, com arcos de pao, &
frechas de folhas de palma , come-
çaõ a fe tirar huns aos outros, 6c da-
quelle dia por diante hos outros mo-
ços maiores 6c vai iito crecendo de
dia em dia, ate chegir aos homes, 6c

vem a tanto que fe ferem & mataô
huns aos outros, & hos que morrem
nelta fefta fe tem por laluos. Come-
ção ho anno no mefroo mes de Sep-
tembro.mas naô em dia certo, nem
hora, fe não na que lhe léus feiticei-

ros ( a que faõ muito dados ) dizem
que he boa, 6c fortunada , 6c fe per

íeus feitiços, 6c aftrologia achaô boa
com
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conjunção, & hora fortunada no pri-

meiro dia de bt\ tembro, naquelle ho
começão le naó íperftÒaté ho kgun-
do, terceiro quarto, & dia, ate fe achar
ha hora, ha qual fabida todollos ho-
mens, & molheres de idade de quin-
ze annos pêra riba põem luas bandas
depanno fobellos olhos t«6 apertadas
que naõ vem couía nenhua, & aili

guiados per moços deíla idade pêra
baixo, fe vaó de mas calas aos pago-
des, onde depois que lhe dizem que
eítáo defronte do ídolo , delataõ ho
pano que tem diante dos olhos, & fe

ha primeira couia que vem he ho ído-

lo, tem que todo ho anno feraõ bem
afortunados.Tem outros muitosagou-
tos, em tanto que nashorasque achaõ
ferem infortunadas naó queiem rece-

ber dinheiro, hoque abaíta quanto as

cerimonias. Ha neíta terra do Mala-
bar cinquo Reis , que naõ obedecem
a nenhum outro, ho de Calecut, Ca-
nanor, Cranganor , Cochim , Coulam

,

aliem delles hai hodeTrauancor, que
he fugeito a el Rei de Narfinga, hum
dos mais poderofos Reis de toda há

índia, de cujo eltado tratarei adiante.

Hos colbumes deita gente do Malabar
íaõ vários, & tantos que leria longo
procedo dizer de todos, ho que farei

lomente dos Narres, que laõ homens
nobres. Eites per lei do Regno naõ
podem caíar* com tudo hos Caimães
que laõ fenhores ho podem fazer *

tem todos mancebas Nairas de gera-

ção, porque fe dormem com molher
que naõ íeja de caita de Naires, per

lei hos outros Naires hos mataó as cu-

tiladas. Tem eiles Naires de moradia
dos Reis do Malabar certa comia ca-

da mes que pode valer da noífa moe-
da duzentos reaes , com que le man-
tém honeltamente com hum pajé que
hos ferue, pola terra fer barata, & el-

les de pouca vianda. Hos filhos delias

mancebas Nairas não faõ de nenhum
delles, fe naõ da manceba, nem tem
com elle<; conta , nem faõ feus herdei-

ros, fenão hos filhos de fuás irmãs, &
Dão dos irmãos : andaó nus da cinta

pêra riba, & pêra baixo andaõ cacha-

dos com pannos de feda, & algodão*
trazem iempre elpadas , & rodellas,

arquos, frechas, tk lanças, & também
eípingardas que já hás viauaõ neite

tempo, ainda que poucas, mas agoia
tem muitas, & murtp boas, feitas na
rrefma teira. fcaó homens muito ligei-

ros, & deiíros nas armas, ho qual ex-1

ercicio aprendem deíde meninos^ora
tudo naõ podem trazer eítas armas fé

naó depois que hos elRei, ou fenho-
res: hos com que viuem fazem cauallei-

rosaos meltres que hos enfinaõ, aque
chamaô Panicães , faõ taõ obedien-
tes em moços, & depois de homens*
que em qualquer parte que hos achaõ
le lançaõ de bruços diante delles, &
hos adoraõ quomo fe foliem Ídolos:

iaho Rei arma caualleiro ho Pânica q
ho enfinou. frites Naires, & outras ca-
ibas de gente que ha no Malabar tem
tal modo , & ordem em luas gerações»
que ho tecelão nunca pode ler capa-

(

teiro, nem hoçapateiro alfaiate, nen* \
ho alfaiate carpinteiro,nemho carpin-
teiro ferreiro, & aíli tòdolos outros*
de modo que haõ de continuar nos of-

ficios de léus pais, & auos, & fe hum
deites vem a ter amizade com rrolher

que não feja da geração de leu oíticio*

hos melmos parentes, & amigos dei-

le ho matão. E pois ja dixe das feitas*

idolatrias, &coltumes doMalabarem
geral, razão he que em particular di-

ga da cidade de Calecut, pois tanto
trabalho nos deu delcobrilla, òc tan-

tos ha communicaçaõ delia, como fe

aho diame vera. í íta cidade eíta íi-

tuada aho longo de hum arrecife qUo-
mo coita braua,he muito grande em
dillancia mais que em fabrica, porque
has calas faõ mui afaltadas huss das ou-
tras, com muitos jardins, das quae3
los has dei Rei, & hos pagodes faõ de
pedra , & cal, telhadas de tijollo, to-

dallas outras laõ palhaças, cubertasde
folha de palma, &iíto per lei. He mui-
to graciofa de jardins, pumares , &
hortas; tem muitas noras, & tanques
daguoa, cuberta, & cerquada de pal-

mares, & arequães que ha fazem mui-
to mais graciofa, he muito abundan-

G ii te*
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te, aífi de mantimentos da terra, quo-

i; o dos que lhe vem de carreto. Hos
naturaes iaõ gentios, quomo todolos

outros da terra do Malabar, habitaõ

nella muitos mouros mercadores , del-

les ha mui riquos, tanto que hauia entaó
algús que tinhão cinquoenta , & lel-

fenta na s de leu. Aos mercadores ef-

trangeiros, & de qualidade que vaõ a

Calecut, per ordenança dei Rei fe da
hum Naire pêra ho guardar, & leruir,

& hum fcriuaõ chetim, que faó ho-
mens que íabem de mercadoria , &
muito entendidos em conta, & hum
corretor pêra lhe vender luas mer-
cadorias, & comprar outras, rios

quaes ho mercador paga a lua culta

pêra a|uda do que hos mercadores a

que compraõ lhe daõ hum tanto por
cento, legundo ha qualidade da mer-
cadoria. Na cidade fe acha todo gé-
nero de mercadorhs, em tanto, que
ha muira abundância que de todas el-

tas coulashos noíTos nella vir?ô,&lhe
fez elpanto : ha qual cidade he cabe-
ça de toda ha terra do Malabar, & ho
Rei era ho mais riquo, & poderofo
de todolos Rei« daquella prouincia ,

antes que hos Poi tuguefes vi ellem a
Índia, mas agora por não querer noíTa

amizade, per confelho dos Mouros,
diminuio muito em leu errado, & ho
de Cochim ho acrecentou pela boa,
& verdadeira que com nofco fempre
teue.

CAPITULO XLIII.

*Do que Vafquo da Gama paffou com
el Rei de Calecut ha Jegunda vez
que fe com elle vio> ££ do que lhe

aconteceo ate partir de Tau-
darane.

VA fquo da Gama defejofo de tor-

nar peras nãos, quilera alio ou-
tro dia ir d*r nas cartas a el Rei, ho
que fe dilatou arte hoterceiro dia, no
qual em companhia do mefmo Ca-
tual, & de hum feitor dei Rei lhas le-

uou &hum prefentedasmilborescou-
ias que trazia de Portugal, de que el

Rei fez pouco cafo, hoque Vafquo
da Gama entendendo lhe dixe, que
le naò efpantalle da pouquidade do
prelente, porque le el Rei leu lenhor
loubera de certo, que lhe hauia Deos
de deparar eíla viajem , que os pre-
lentes forãó taes, quaes requeria lua

Real pefloa , mas que le ho dito le-

nhor ho deixalTe tornar a Portugal ,

que ho preíente com que roais goito

leuaria , lerião muitas nãos que ca-

danno hauião de vir àquelle porto de
Calecut, de que receberia tanto pro-
ueito, quanto nunca recebera de nc-

nhúa outra gente que a elle vielle, do
que el Rei fijou fatisfeito, & com ale-

gria tomou as cartas da mão de Vaf-
quo da Gama feriptas em Português,
& Arábigo, pedindolhe que has não
mandalíe ler, nem interpretar per bo-
rnes mouros de naçaó, porque todos
lhe eraó fufpeitos, ho que naó dezia
fem caufa, porque ja tinha fabido pei

-

Monçaide quomo os mouros ho ti-

nhaó mexericado com el Rei per via

do mefmo Catual que hoacompanha-
ua , dizendolhe que era ladrão, cof-

fairo, que fe guardalTe delle , & man-
date prender, & caftigar, & lhe to-

mafíe has nãos, porque com elias auia

de fazer muito mal antes que fe par-

tiffe, como ho tinha feito per todolos
portos onde chegara. E\ Rei mandou
ler ha carta em Português por Mon-
çaide, por nao auer na Cidade outrem
que entendefíe ha Hngoa Hiípanho-
la, ha qual lhe interpretou de verbo a
verbo, & ha em Arábigo mandou ler

pe'o mefmo Monçaide, cc per guza-
rates gentios que fallauão arábigo. Ho
que feito el Rei defpedio Vafquo da
Gama dizendolhe que podia eltar na
Cidade fe quifeffe , ou iríe para as

nãos, & que fe guardafTe de conuer-
lar os mouros, porque fabia que nam
folgarão com fua vinda, do que lhe .

Valquo da Gama deu muitas graças,

& fe defpedio delle acompanhado do
Catual & feitor dei Rei ate fua pou-
fada, & logo no dia feguinte que foi

ho derradeiro de Maio partio para

Pandarane com osfeus, ate onde ho
acorri»
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acompanharam muitos Naires & antes ra afsi pouquo a pouquo ha verem to-

decnegar a Pandarane, o Catoai , que dos, aosquaes osgentios no caminho,
ficara em Calecut paliou por elle, òc Je- & na Cidade faziaó muito gafalhado,
gundo depois claramente levio, era dandolhes de comer , cc camas pêra
perahonáodeixar embarcar, & hode- dormirem, & andauaõ t*ó Uguiospc-
ter em terra, ho que tudo vrdiam hos la terra comole eitiueraõ eni 1 01 ingal,

mouros, ha experiência do que foi pe- & dos da terra» afsi mouroscomo gen-
dir ho Catuala Valquo da Gama, que tios , vinhaó muitos às nãos , a qutm
mandaiTe chegar has naosa terra, èclhe Valquo da Gama roandaua fazer bom
entregaíle has velas, & goueinalhos, galallndo, na qual amnade eltiveraô

do que ie Valquo da Gama excuiou, os nofir.siueho começo do mes Dagol-
noque hoCatual inliltio todo aquelle to, cc poiqueíechegauaho tempo em
dia, & aooutro, que eram dousdelu- que havjão departir, mandou Y aíquo
nho , airentaram ambos que le levallem da Gama dizer a el Rei per Diogo diaz

,

a terra delias coufas quetrazia de Por- que para confirmação da paz, èv arciza-

tugal has que lhe pareceile que eram de que el Ru leu lenhor qiia ttr com
pêra comellas poder comprar Ipecia- elledeterminaua dedeixar etr Calecut
rias, & o que lhe foíTe neceiíario , & hum feitor, masque o r-aó queria fazer

que ho deixaria ir peras nãos, o que fero lua licença, ho qual recado el Rei
VafquodaGama logo pos em obra & de Calecut tomou mal, ou polo não en-
tudo ho que lhe trouxerão entregou tender bem,r uporcuidarquelequeria
ao metmo Catual , & afsi Diogo diaz Vafquo da Gama partir lem lhe p3gar
que ficaua por feitor, & Aluaro de bra- os direitos acofiumados, aísi da anco-
ga por eferivaõ. Ilto leito, V aíquo da ragem das nãos, como da fazenda que
Gama íerecolheo a frota lem mais que- tinha ja vendida, pelo querefpondeo a

rertornar aterra, & por elRei deCa- Diogo dia7 que le folie muito embora,
lecut não tomar ma lulpeita doquefa- mas que primeiro lhe mandaiTe pagar
zia , lhe mandou dizer pelo feitor os leiscentos xerafins, que vai cada hum
agrauosqueieceberadoCatual ,&que trezentos reaes, quedeuia aosofriciaes

por lhe não fazer outros mores deter- de lua fazenda : a elíe recado naó ref»

minaua naó ir mais a terra, ao que el- pondeo Vafquo da Gama a propefito,

Rei refpondeo, que le informaria do pelo que mandou el Rei logo poer
negocio, & leho Catual foiTe culpado, guardas em Diogo Diaz,& Aluaro de
omandaria caftigar,&quepor hosnol- Braga, & na fazenda que tinhaó em ter-

fos eltarem mais feguros ouueíre por ra , ho que labendo Valquo d? Gama
bem que l"e foliem pêra Calecut , por- lhe mandou pedir os preíos, & fazen-

que la hauia muito mais mercadores da, & vendo que lhenaó queria man-
que em Pandarane, aosquaespoderião dar nada Iperou ate que vieflem às nãos
com morbrevidadevender oqueleua- algumas pefloas de qualidade, em que
uaõ, & delles comprar ho que quiíef- podelle fazer reprefaria,eftai foraó leis

fem, hoque VafquodaGama ordenou homens honrrados Malabare.c ,com de-

que feíezelíelogo, & ao outro dia par- zanoue criados, com hos quaes, quo-
tiraó pêra Calecut Diogo diaz, & mohosteuenanao,fef • avela, & com
Aluaro de braga com outros Portugue- vento contrairo foi íurgir quatro legoas

íes, acompanhados de naires dei Rei òc ala mar de Calecut , (perandoque lhe
de hum (eu feitor, que lhes fez ho euf- viefie algum recado da terra, mss ven-
to todo hocaminho, & pagou ho car- doque lhenaõ vinha lefez na voltado
reto das coufas que leuauão. Defpois mar, ondelançouancora,t amafaitado
dosnoiloseltarem em Calecut manda- delia, quequaii hanam viam. fitando
ua Valquo da Gama cada dia dous, & aísi lhe mandou el Rei dizer, qGé fef-

tres Portugueles a ver ha Cidade , & pantaua muito c/o que tinha leito, que
aquelles tornados mandaua outros, pe- le naó folie, porgueloguo defpacharia

hos
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hos Portuguefes que mandara a Cale- Malabares, que lhes prometia de lhes"

cut, & que por elles lhe mandaria ha fazer muicrtboa coropan u*, òc quelpe-
refpoita das cartas que lhe trouxera dei rauacom >.juda de Dos de hos tornar a

Rei dePortugal feu irmáo.Com eíie re- trazer aquelle porto úós , &. taluos. Ho
cado fe fez à vela, cc aboca da noite veo quedicto mandou tirar às bombardadas
í urgir diante da cidade, donde a ho dia as aim adias, que com medo íe acolhe*
íeguinteel Rei mandou Diogodiaz, 6c ião, ho que el Rei de Calecut fentio

Aluaro deBraga com hos que ficaram muito, cc íetiuerafua armada nomar,
em terra , mandando per Diogo diaz mandara commeter has noflas nãos,
huma carta pêra el Rei dom kinanuel

,

mas tinha ha varada em terra ,
por ler

&dizera VafquodaGama, quelequi- inuerno, &. naquellas partes naónaue-
feíTe deixar feitor, & officiaes comfa- garem fe naõ no veram, que là he no
zenda em Calecut, que elle hos man- tempo do noílo inuerno. Com tudo an-
daria guardar períeus Naires, de ma-
neira que le lhes nãofezelfeagrauo ne-
nhum, &que ha fazenda queficauaem
terra Ih i mm mandaua , íperando que

dando has noíTas nãos em calmaria , hu-

ma legoaabaixo deCalecut, has man-
dou commetter com leílenta barcos , a

que chamam tones, em que hia muita
ho feitor, & officiaes tornaflem, pêra genre de guerra ; dos quaes hos a par

ficarem em Calecut, & fazerem delia rou huma trouoada, & chuueiro coo*
íeu proueito , & fe hos nam quifefíe quelhes Deosacodio Dalli tomou Vaf-
deixar que lha mandaria. Vafquo da quo da Gama lua derro a caminho de
Gama nam fe fiando deite recado, man- aMelinde, mas antes defairdacoíta do
dou pedir ha fazenda a el Rei , ho que fe Malabar fereueo huma carta a el Rei de
fezeirelhe mandaria hos Malabares,que Calecut , em que lhe contaua todallas

quanto a deixar feitor, que ho tinha por treiçoens, que lhe r.s Mouro, da terra

exeufado. A ho outro dia pela manham tinham ordenadas, & mao trato que re-

veo ter ànaoMonçaide, pedindo a Vai- ceberadoCatual, & doutros officiaes,

quo da Gama , que ho leuaile configo pelo q fe partira fem fe defpedir delle ,

pêra Portugal, porquanto vinha fugin- com tudo que hia muito defejofodeo
do de Calecut , onde fe tornaíle era cer-
toqueos Mouros homattariam,q-uedo
que lhe ficaua em terra fazia pouco ca-

bedal , po! falvar a vida. Vafquo da Ga-
ma no recolheo, & fez bom gafalhado

feruir,eclhecertifkauaqueelReidom
Emanuel feu ienhor auia dalli por dian-

te de fazer muito cabedal de fua amiza-
de, & quecllemefmoero peíTòaipera-

ua de tornar a trazer os Malabares. A
atre fer nefies Regnos , onde fe fez qual carta lhe mandou per hum criado
Chriitão, quomo atras fica dicto. Nef-
te mefmo dia às dez horas vieram à ca-

pitaina fette almàdias , em que el Rei
mnndauatoda ha fazenda que ficara em
terra, das quies has três fe chegaram

dosmefmoç Malabares que fez poer em
cerra. b'.l Ri i a recebeo bem, & delia

moltrou contentamento, & afez lerás

molheres,parentes,èx: amigos dosMala-
bares, que Vafquo da Gama configo

mais, & dixeram que mandaiíe hos leuaua. Nauegandoafsi com calmarias,

Malabares, que ellesmandariamhafa- foi ter ahuns ílhcos onde ovieráo co-

zenda. VafquodaGama maiscobiçofo metter oitonauiosderemo pequenos,
df rrazer elles homens a Portugal, que que vinham todos metidos debaixo de
da fazenda, refpondeo que tudo erão humaramada, quomobalfa, dosquaes
mentiras, quenam vinhaalli todahafa- fez fugir os fette , & tomou hum em
2end:i, que hos Malabares hauiadele- queachouco juos,& jagra,queheaçu-
Uarconfi to a Portugal, pêra elles mef- quarde palmeassem pò, & muitos ar-

mos dizerem a el Rei leu fenhor hos cos, frechas, c(padas,& outras ar mas.

agrauoç querecebera dei Rei deCale- Ocapitlo deites nauios era hum coíTa-

cut, & dos Mouros da terra que dixef- rio , per nome Timoja , natural de
fem aos parentes, & amigos dos dictos Onor, homem que fez depois muitos

fer-
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feruiços

a

efr.es regnos , quomo fe ao di- Joam terceiro
,
que fanfíagloria aja, me

antedira, deite lugar fefot Valquo da mandou àquellas partes, cabeça,& Me«
Gama ahuma ilheta que chamão An- ti opoli da Polónia maior, cidade gran-
chediua. de, bem cerquada, & muito abaltada

de mantimentos. Quomo Valquo da
CAPITULO XLIIII. Gama ioube que o Cabaio armaua io-

*Do que Vafquo da Gama pajfott em brelle, com ha môr diligencia, quepo-
Ancbeditia y Gi> dalli atte chegar ao do, acabou daparelharhas nãos, & a hu-

Regno. ma íeíta feira cinco dias Doutubro fe

fez àvelacminho de Melinde, leuan-

ESTA ilha de Anchediuahe peque- do coníigoeite judeu, aqueíemprefez
na, de muitos arboredos, abun- muitahonna, ik bom gafalhado, pelo

dante depelcados do mar, & marif- achar homem , que tinha experiência
quo, ha nella muito boa aguoa, he de de muitas coutas da Índia, & doutras
muito bons ares, eità lituada junto de proaincias, & o trouxe a Lisboa, en-
terra firme, onde Valquo da Gama de fe fez Chniião, & lhe chamaião
mandou efpalmar as nãos. Nelte tempo Gafpar da Gama , do qual fe el Rei dom
entre outros homens da terra, que vi- Emanuel depois feruio em muitos ne-
nhamverosnollos.humdelleseracria- gocios na Índia, & o fez caualleiro de
do de hum grande fenhor por nome Ca- lua caía, dandolhe tenças * ordenados 9

baio, que aliem de muitas terras, que & officios de que femanteue toda fua
tinha pelo fertampuHuia,ailha, &c da- vida abaftadamente. Nefte caminho
de de Goa , bom caualleiro , & que de Anchediua ate Melinde andou Vaf-
mantinha a fua culta muita gente de quo da Gama com calmarias, & tempos
guerra, & íobre tudo eltimaua muito contrari s, mais de quatro meles, em
homens eltrangeiros,& lhes dauagran- que lhe morrei ão trinta homens, & ha
desfoldos.òv ordenados. Eftedelejo- primeiraterra, & pouoaçam que viram
ío deauer asnoílas nãos, & gente per foi na cidade deMàgadaxo lituada no
manha , pela fama que tinha de lerem fim daquelle golfam nacolta da Lthio-
homens de guerra, fob cor de amizade pia, cento, òc tieze legoas de Melin-
mandouvilitar Valquo da Gama, orle- de, de que direi em ieu lugar: diante
lecendolne mantimentos, & dinheiro da qual ancorarão aosdous dias deFe-
comodema :sque lhe folie neceirario, uereiroj & por ler de Mouros ha man-
roas omeflageiro fe deuertio tanto no dou es bombardear de tam perto, que
recado, que Vafquo da Gama lulpei- fez muito damno aos moradores, &
tando que era efpia , o mandou pren- nãos que eítauam furtas no porto Eccr-
der , & metter a tormento , no qual fendo ha coita dez legoas contra Me-
confeltbuqueoCabaioomand .ia pêra linde lhe fairam dehumavilla deMou-
verquegenteauianasnaos, ék aordem fos chamada Páte oito terradas, que
delias, pêra com elte auifo as mandar fam nauios pequenos de guerra , com
cometter , & a elhj s,fe os podeíle to- muita gente , dos quaes fe desfez às

mar, ter porieusfoldados.tendoantes bombardas, & porlheelcacear o vento
dilto dito a Valquo da Gama que era has nam feguio. Dalli foi furgir huma
Chriltãu trazido àquellas partes meni- legunda feira fete dias de Eeuereiro
no, & oito que as moitras fofTem de diante da cidadede Melinde, ondean-
Mourn, que n'>cor»çaÕ tinha a fedeJe- tes deter lançado ancora o mandou eí

fuChriíto, tudoemlingoajem Italiana Re; \ilit8rcomvefrelcodaterra,leguin-
quefallau* alV^z bem, mas o tormento do logo o Príncipe que o veo ver a bor-
lhefezconfelTar a verdade, que era ju- do, & por final de amizade mandaram
deu natural do Regno de Polónia da ci- com elle hum embaixador a el Rey
dade de Polna, na qual eu eítiue duas dom Emanuel. Nelte porto deMelin-
vezes em negócios a que el Rei dom de efteue Vafquo da Gama cinco dias 8

nem
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nem quis mais fperar, porque fe lhe paf- daGamavirmuito doente deetheguj-

íauao tempo em que hauia de dobrar o dade, & ha lua nao fazer muita agua»

cabo deboaSperança, acabo dosquaes com odeiejo deotrazer viuo a Portu-

fefez à vela huma lefta feira doze dias gal,fretouhumacarauella,& deuaca-
deFeuereiro,& por leuar já muito pou- pitania da fua nao a loaõ de Sà, man-
cagente, lendo atraues dehuma villa, dando-lhe que ha concertaífe, porque
que fe chama Tagata, mandou delpe- fem ilTcnam vinha pêra poder nauegar.

jar, & queimar ha nao de que era capi- Hoque feito fe partio, Sz pela doença
tam Paulo da Gama , por ler muito ve- de Paulo daGama irem crecimento lhe

lha, & aellerecolheonafua,&dagen- foi forçado tomar ha ilha terceir
1 onde

te partiocomNicolaoCoelho. òeguin- falleceo, per cujo refpeito Vafquo da
do affi fua viajem aos xxviij.de Feuerei- Gamafezalgumadetença, & deponde
roleachoudiante daillia de Zanzibar, oter enterradonomolteiro deS. tran-

que elta cinco, ou leis legoas da terra cileo, & mandado fazer fuás txequias

firme daquella coita de Lthiopia , po- comoconuinhaahum taó honrado ho-

uoadu de Mouros, que tem trato per to- mem , & tam bom caualleiro como elle

dolos lugares daquella coita, principal- foi, fe fez a vela, Òc chegou a Lisboa

mente na cidade de Mombaça pêra on- aos xxix dias do mes Dagolto, do mef*
denauegam em nauios pequenos, fem moanno,auendojadous,& qualidous

cuberta, de hum fò malto, que leuam mefesque partira domefmoporto, com
carregados de mantimentos. He elta cento , & quarenta , & oito homens,
ilha muito viçofa de rios, fontes, cria- dosquaes tornaram aoitgno cinquo-
ções,&fructas,tantoque nos matos naf- enta, Sc cinco, de cuja vinda el Rei le-

cemíarangeiras, & outras aruores dei- uou muito contentamento, & lhe fez

pinho que dão muito boa frueta. Hofe- muita honra, dandolhe titulo de dom
nhorda qual mandou vifitar Vafquo da para elle, &feus irmãos, &defcenden-
Gama com refrefeo da terra , pedindo- tes delles todos , & o fez depois almi-

lhe que o quifelfe ter por feu amigo, rante da Índia, & Conde da \ idigueira

Dalli partio o primeiro de Março, &ha de juro. A Nicolao Coelho fez fidalgo

primeira terra que tomou foram has deluacafa, & aíliaellesquomoatodo-

ilhas de b George onde furgio , & fem los outros que tornarão fez mercê a ca-

fallar com o Xeque de Moçambique, fe dahumfegundohacalidade de leu fer-

fez avela fem tomar porto ate ha agoa- uiço , & pefloa. Deixou Valquo da Ga-
da de Sam Brás, onde fez agoada, lenha, ma poltos nelta viajem cinco padroens,

& carnajem , & leguindo dalli fua via- Saõ Raphael no rio dos bons finais , S.

jem ( lem em todo o caminho atras po- George em Moçambique , Sancto Spi*

der tomar nenhum dosportos, em que rito em Mehnde , Santa Maria nos

deixara hos degradados) dobrou ho ca- ilheos, que fe per elle refpeito chamão
bo de boa Sperança aos xx.dias de Mar- de Sanefa Maria , lituados entre Baça*

ço,dondecortou direito a ilha de San- nor, & Baticala, & ho outro em Cale-

tiago, ate hos vinte cinco dias Dabril

,

cut chamado S Gabriel. Com os quaes,

que acharão fonda devintecinquo bra- per virtude d^s bulias dos Papas Nico-

ças, na qual parajem com temporal ie lao quinto, Sc Sixto quarto concedi-

aoartou Nicolao Coelho de Vafquo da dasaholnfinte dom Henrique filhodel

Gama, Sc fem ornais poder ver,naue- Rei dom loam primeiro , cv a el Rei

gou rota abatida pêra o Regno, onde dom Afonfo quinto, fobrinho do dito

chegouaCafquaesaosdezdiasdelulho Infante filho dei Rei dom Duarte, to-

doannodemil & quatrocentos, & no mou licitamente pofle prrà coroa def-

uenta, Sc noue, de quem el Rei foube tesregnosdetudooque defcobrira ate

has primeiras nouas do que paliaram oregnodeCalecut,comohodantesfe-
nefb viajem. Valquo da Gamafoi terá zeram os outros capitães, ate a parajem

ilha deSantiago , & por leu irmão Paulo do rio de Lopo Infante , das quaes bulias

me
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tnepareceodefneceíTariopoer aqui ho
treslado,hahuma por conterem muita
lectura, & ha outra porque quem per
corioiidade as quiler ler as achará na
torre doTombo deites regnosondeao
prefente eitão em meu poder.

CAPITULO XLV.

*De como ho corfo deiRei 'Dom Ioamfoi
leuado da Sede Sylues ao conuento da
Ba talha, & do cajamento de fDom Ge-
org ejettfilho , £S de dom sljonfo Con-
deJlabre y tf) da morte do 'Frtnctfe
dom Miguel.

EM quanto as nouas deita efpanto-

fa viajem trazem os anituòs dos

homens oceupados com vários parece-

res , huns tendo eíte deícobrimenro
por proueitofo polas muitas riquezas i

que da índia podião vir, outros por

tiamnofo, pois tudo o que fe delia ipera-

úaauia de fer atroquo dedinheiro, &
fanguedosPortuguefes, tratarei algu-

mas coufas que no regno pairaram ate

fer tempo doutra vez íallar no meimo
negocio, dasquaes ha primeira foi ha

trasladaçam do corpo dei Rei dam loão

íegundo deite nome, que foi pelo mo-
do leguinte. No começo deita Chi oni-

ca fica dito quomo eite inuencivel Rei
morreo navilla Daluof , no regno do
Algaruenoannodemil, & quatrocen-

tos, & nouenta, & cinco, no mes de
Octubro , & foi enterrado na Sê de Syl-

ues, cidade do mefmoregnò, & auen-

dojiquatroannos que falecera, £A Rei
dom fcmanuel ordenou, quefeus oíTos

í e trasladaliem ao conuento da Batalha,

daauocacaõ de noifa Senhora da Vi-

ctoria i da Ordem de Sam Domingos
dos pregadores.E pêra ie iíto fazer com
ha fòlemnidade requerida, ell? empei-
foa foi à cidade de Sylves, leuando
comfigodom George filho baíta rdo do
mefmo Rei dom Ioam, e perante fim fez

abrir o ataúde em que fe metera o cor-

po, o qual acharam inteiro, & has ta-

boas do ataúde quafi de todo comeítas,

&galtadas da cal virgem, que lhelan-

çaram, & do corpo fahiahunuam bom

cheiro, que atodosfezefpanto, &de-
poisleioube por verdade ter o Senhor
Deosporelle feito alguns milagres de-
pois de iua morte. O qual corpo ao pre-
fente eita ainda inteiro, com barba, &
cabellos no ptno, perras, & braços,
& o eltomago taõ telo, & ha pelle tam
corada, coiDolefoUeviuo. L o Infan-

te dom Henrrique Cardeal de Poitu-
gal me dixe, que no anno de mil, &
quinhentos , & cinquoenta , & cinco,
que heieiientaannosdelpois dofalt ci-

mento dei Rti dom Ioam, que eitando
elle noconuento daBatalha, mandara
abrir ha fepultura deite gloriofoRei,&
vira o corpo inteiro do modo arriba di-

to, & fentiraiair dellehum iuauiílinj©

odor. Partido elRei dom Fmanaelde
Sylues , logo na primeira jornada fe adi-
antou, deixando dom George como
corpo dei Rei leu pai* ik. toda A outra
eompanhia, & íeveoafforradoà Bata-
lha, onde o eitauamíperando os Prela-
dos, & íenhores do regno, qile narri

foram a Sylues, com osquaes, & coro
todolos Religiofos do Conuento veo
receber a tumba hum bom pedaço fora
do lugar a pè. Defpois de o corpo íer na
Jtgrtja, &lhe fazerem todolos officios

dosdefunctosem pontifical, foi fepul-
tado na mefmacâpella, onde jazia en-
terrada a Rainha donna liabelfuarr.ai,

filha do Infante dom Pedro. Neite anno
demil,&quinhentos, aosxxv. dias do
mes de Maio deu elRei titulo a dom
George de Duque de Coimbra , & fe-
nhor de Monte mòr o velho , alem dos
que jà tinha de Meitre das Ordens de
Sandiago , & de Avis , & ao derradeiro
dudomesocafoU, fendo em idade de
vinte annos, com donna Beatriz de Vi-
lhena , filha de dom Aluaro , irmão de
dom Fernando iegundo Duque de Bra-
gança do nome ,& de donna Phelippa
filha unic?,& herdeirade dom Rodrigo
de Mello, Conde que fora de Olivença „

quomo na terceira parte deita Chsoni-
café roais per extenlo relata, & hasvo-
das fefezeram em Lisboa, fendo pre-
fenteselRei, & a Rainha donua Lea-
noríuairmam, quecriaraa ditadomna
Beatriz em fua cafa, defno tempo dei

hí Rei
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Rei dom Ioam feu marido, & lhe que-

ria tanto como le tora lua tilha, o que CAPITULO XLVI.
rjioltrou nas honradas vodas que lhe fez

'

em íeus próprios paços , & riquas jóias , 'De como el Rei ca/ou com a infante dou-

enxoual, & outras coufas que lhedeo na Maria, filha dei Rei dom Fcrnan-

de lua própria fazenda. No mefmo dia do, e da Rainha dona ljabcl, reis de

fez el Rei Condeltabre de Portugal a Cajlela, & 'Daragam, K do titulo que

dom Afonfo, rilho baltardo doDuque acrecentou
,
pelo dejeobrimento da

dom Diogo leu irmão, o que el Rei dom Índia, aos outros títulos queja tinha.

loam matou em Setuual , como em leu

lugar rica dito, & o calou dahi a pou- "\ IC Orto o Principe dom Miguel ,

cos dias com donna loanna de Noro- iVl paliado ja hum anno, dez me-

nha , filha do Marques de Villa real fes que elRei era viuuo , os Reis de

dom Pedro de Meneies, rifle dom Caítella defejoios de lua allianca , o

Afonlo houueo Duque dom Diogo da mandaram cometer fecretamente por

Marqueia de Villa Fermota , andando pelfoasreligiolas, com a Infante donna

emCallella, per cafo das terçarias do Maria íuahlha, porque a Infante donna

príncipe Dom Afonfo de Portugal, & Ioanna mais velha era ja calada com
daprincefa donna lfabel deCaltella, dom Phelipe Archeduque Daultria,íe-

como fe na Chronica dei Rei dom nhordoseltadosde Flandres, & de duas

Afonfo quinto contem, & logo depois filhasque aindatinharo,donnaMaria,e

que elRei dom loão matou o Duque dona Catherina, que depois calou com
dom Diogo, mandou poer emgramíe- elReiHennique de Inglaterra, oitauo

gredo elte dom Afonlo em Portel, em do nome, delejauão de caiar comella

guarda de Antam de faria leu camarei- donna Maria , por fer amais velha, do

ro, & guarda roupa, & alcaide morda quefeexculou per algumas vezes, mas

mefma villa, mandandolhequeocriaf- depois da morte do Príncipe, vendo

fe como filho dalgum laurador, fem fe quamnecefTarioerafazerfe, & que em
faberquem era, mas tanto que el Rei nenhuma parte podia fer milhor, nem
dom loam faleceo,a Infante donna Bea- maisutilaelle, & afeusregnos queem
triz,mãi do Duque dom Diogo, fua Caítella, d^u orelhas a eltes recados, tk.

auò, mandou por elle a Portel, &ocri- lobrelles mandou dom loão Fmanuel
ouemfuacalacomoconuinha afeune- feu camareiro mor por embaixador aos

to. No mefmo anno eítando el Rei em Reis, oquallemter acabado, oque to-

byntra lhe veo recado dos Reis deCaf- caua aluaemb.-.ixada, faleceolà dedo-

tella, como aos de7anoue dias do mes ença, do que el Rei foi mui enojado, 6c

de lulho falecera na Cidade de Granada fentio muito fua morte, pela boa vonta-

o Príncipe dom Miguel feufilho,&da deque lhe tinha, & criaçam que nelle

Rainha Princefa donna lfabel lua mo- fezera,per cuja morte elRei encarregou

lher.oqualaotempoquemorreoerade deite negocio Rui de áande, hornemfi-

idadedexxijmefes,doqueelReimof- da!go,& bomcaualleiro, pdlba mui-

trou pouco lentimento, & omelmo fe to aceita aos Reis deCaltella, pelos

fez emCallella, porque nem là, nem bons feruiços que lhes fezera nas-guer-

quafepos porelledò, nemfefczeram rasdeGranada,noquehouuepoucadi-

por feu falecimento asacollumadasce- ficuldade, porque quomoelles eftauam

remonias que fe ufam fazer pelos taes delejoíos de fazer eltecalamento, tiue-

principes quando morrem. ram fobella concluíam delle poucos
confelhos, oque alíentado, & impe-
trada hadifpenfaçam em Roma perca-

lo do parentefeo que entrelles hauia , ha

Infante donna Maria fez feu procura-

dor baítante a dom Aluaro , irmão do
Do-
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Duque dom Fernando de Bragança, paços Dalcaçoua, que ate quelletem-
que aefte tempo eltaua em Portugal , po foram o \eidadeiro, & próprio
peia em leu nome receber el Rei por apoulentodosReisdeltesregnos. Deí-
leu marido, per palauras de f relente, pois dei Rti ler caiado tez mcrce a Rui
quomo tez em Lisboa, numa fegurda debande pelos feiuiços quelhefezera
feira dia de Sam Bartholomeu , vinta neftecaian ento,detitulodeDom,pa-
quatrodias Dagoíto, deiieannodemil, relle, &peratcdosltus delcendentes,
Òc quinhentos , no qual dia fe com- & o fez veador da caia da Rainha, alem
priam dousannos, que ha Rainha Prin- de muitas outras mercês, tenças, di-

cela falecera em C,aragoça. Os Reis de- nheiro, & ordenados, no que os Reis
ram enicalamento à Iníante lua rilha, deCaítellaoquiieram lambtm imitar,

dozentas mil dobras douro da banda, dantíoaoditoRuidebandeohabito de
detrezentos, & ieffenta, & cinco ma- $ancti?go , com huma boa comenda,
rauedis cada dobra, pagas em três an- Neíte melmo anno deípois dei Rei ler

nos feguintes, defpois do matrimonio caiado acrecentou ao titulo que tinha

confumado, & pêra iuitentamento de de Rei de Portugal, & dos Alg?rues,
ieueitado, lhe deram cadanno quatro daquem, & dakm , Mar em Afiica,
contos & meo de marauedis , ailenta- íenhor de Guiné, otitulodaccnquilta,
dos nas rendas de Seuilha, & quomo ti- nauegaçam, & comercio defc.thiopia,

iteram auifo de ha el Rei ter recebida Arábia, Perlia, & da Índia, titulo tão

por leu procurador, lhe ordenaram íua honroío quanto o he ha meima con-
cafa : o que leito partio da cidade de quiita.

Granada no fim do mes Doctubro deite

anno de mil & quinhentos, & fez íua CAPITULO XLVII.
entrada neíte regnopela villa de Mou-
ra. HapeíToa principal, que ha acom- 'De como clRei determinou depajfarem
panhou ate ha araia de Portugal, foi Jlfrica fazerguerra aos mouros , ©
dom Diogo Furtado deMendoça Ar- dos apercebimentos que fera ijfo

cebiípo de Seuilha , Patriarcha de Ale- fez.
xandria. Os que el Rei mandou peraha
irem receber foram dom laimes, Du- T? L REI poltoquefoíTe cafado de
quede Brag nça ha quem hr> Patriarcha x2j pouco, & não tiueiíe ainda filhos

ha entregou, porpera ifíoleuarproeu- daRainhaíuamoíher,contravontade,
ração, os outros forão dom Aluaro, & & parecer de muitos do feu coníelho
dom AfonfoBifpoDeuoraíeus tios, & determinou pofíar em Africa, no anno
dom Rodrigo de Mello, que depois foi de mil, & quinhentos, & hum, doque
Conde de Tentúgal , & Marques de ha Rainha particularmente molrraua
Ferreira, filho mais velho do dito dom mui grande defcontentamento, aquei-

Aluaro, lendo ainda moço de pouca xandofe diíío per luas cartas a el Rei
idade , & dom Franciíco Coutinho dom Fernando feu pai , & à Rainha
Conde de Marialua, & de Loulé, com dõnna Ifabel íua mãi , mas tudo ilto

outros muitos fidalgos, & caualleiros. aproueitaua pouco pêra el Rei deixar

De Moura veo ha Rainha a Alcácer do depoeremobra ha vontade, & deíejo

fal, onde haelReieítaua íperando, no que tinha de imitar osReis íeus ante-

qual dia que foram xxx. deOctubro os ceHbres,&ferlhes companheiro na glo-

recebeoorrtefmoBiípo Deuora. Aca- ria que alcançaram nas conquiítas das
badashas feitas que fe em Alcacerfeze- cidades,vi!las,caítellos,&lugares que
ram atam real, & tam bemauenturado na terra deites infiéis, elíes per íuaspef-

cafamenro, }£\ Rei ,& ha Rainha parti- io?s,paflandoem Africa ganharam, pe-
ráo pêra Lisboa , onde fe has feitas re- ra o que mandou fcreuer toda ha gente
nouaram, & forão leuados da ribeira quenoregnoauiadequelepodialeruir
com muitos triumphosàSè,&dahi aos em feito de guerra, dos qua.es todos

H ii elle-
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ellegeo vinta féis mil homens, quelhe delles)permitifleviremosTurquosao
abaltauam pêra íunemprela. Deites erão rim doque deíejavam , eilaua certa a

osleisriíildecauallo,&oitocentos acu- perda que ie dilio hauia de leguir, da
bertados, & os de mais belteiros, ef- qual aosKeis Chriltáos caberia boa par-

pingardeiros, de pc, & decauallo, & te. fc'.I Rei mouido de piedade lhes ref-

piaens lanceiros, a tora feruidores, & pondeo,quelobníTo tomaria o parecer

gente de mar, do qual negocio el Rei dosdofeuconlelho, dquedeluapeti-
depois de ter feitas grandes defpefas, çam lhes daria reporta com breuidade,
&afíi ha gente nobre que comelle auia no qual o voto, & parecer d os mais foi,

deir,deliltiopelarazam feguinte.Nef- queelleficaile noregno, ik da armada
te mefmo tempo veo recado certo àfe- que tinha preltesmandatíe trinta nãos,

nhoria de Veneza, quomo o Turco com & carauellas em ajuda dos Venezeanos,
quementam tinha guerra, mandauafa- & que elta delpachalle logo ,

pois o
zet huma grolla armada pêra lhes to- lubltancial de todo eíte negocio era fa-

mar, & deitruir hasterras, ilhas, &ci- zerfe com breuidade.
dadesque temnaGrecia, acujo poder
fe nam atreuendo a refiltir tem ajuda CAPITULO XLV1II.
dos Reis Chriftãos , recorreram logo
ao Papa pêra ler interceffor entrelles, *De como dom loam de Menefes Capitam
& el Rei, pêra que os quifeffe ajudar 'Darzilla, t£ dom Rodrigo de Mon-
cometia armada que ja tinha preítes, ao Jantaio Capitam deTavger , forãofo-
Papa pareceo bem ha petição dos Ve- bre hmnas aldeãs que ejiào junto
nezeano , peloquecomembaixadores 'Dalcaccrquibir, QJ doque ntjjoji-

quea iilo expreifamente mandaram a el serão.

Rei, lheicreueo, & encomendou mui-
to ao Núncio que entam eftaua neltes A TRÁS fica dito da victoria que
regnos, que os ajudaíTe. Eítes embai- jlj dom loam deMenefesouue con-
xadoreschegaram aelP„ei eítando nos traBarraxa,& Almandarimnoannode
feuspaços deSanctos ovelho,aprepo- mil, & quatrocentos, òc nouenta, &
fição da qual embaixada foi, que haSe- cinco, depois daqualomandou elRei
nhoria, & republica de Veneza, con- domfcmanueiviraoregno,&otornou
fiada de lua grande bondade , & poita a mandar à melma villa ^>or capitam , àc

nocxtiemo peigo de perder tudo o gouernadornoannoderuil& quinhen-
que emGreciaganhara.&poíTuiaJhe tos,&hum,noqualtempo eracapitam
mandaua pedir locorro, & ajuda com de Tanger dom Rodrigo de JVlonlan-

aquella armada que tinha prettes ou cto. Chegado dom loam a Arzilla com
parte delia, porque a do Turco era ja no cento, & cinquoenta l>nça- , que el Rei
mar , & que o locorro dos outros Reis, acrecentara as mais que la hauia , deter-

& Príncipes de Itália lhes não poderia minou ir lobrehumas aldeãs que eitam
vir tamalinha, como ofeu, pormuito a traues Dalcacerquibir, iv porque fe

quefeapieffaflem, oque fazendo faria requeria pêra o negocio mais genteda
mór (eruiço aDtos, doque por vem u- queelle podia leuar,auilou a dom Ro-
ralhecuidaua fazer em leguir fua von- drigo do que queria fa/.er, fobre o que
tade, femfaber o frufto que delia podia ie ajuntarão em hum dia certo, & de-
tirar , & que o do focorro que lhe ramnasaldeas, em queporacharemos
pediam era certo, porque elles tinham mouros delcuidadoscaptiuaram cento,
por mui aueriguado, que labendo o & oitenta, & mat rão muitos dos que
Turquoqueelta fua armada hia bufcar fequiferao defender, dos quaes vendo
ha fua, que em lugar de feguir a diante, cinco caualleiros Chriftãos que fehiam
a mandaria tornar atras, doque ferelul- recolhendo pêra fora de huma das al-

tariagrande bem a toda a Chriltanda- deasfete de pc com cinco mouras ,de-
de, porque feDeos( per íeuspeccados ruonelles, mas os mouros fe defende*

ram
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ram tam esforçadamente que lhes ma- nou pêra Tanger, coro ha parte que lhe

taram trescauallos , & os feriram ato- coube da dua.gada. Os que le achara n
dos. Com tudo elles depois da briga naretaguarda, & voltaqfczdom ioão»

durar hum bom fpaço mataram hos le- foram dom loão Coutinno, que depois
tte mouros lemfedellesquerer d r ne- foi Conde do Redondo, rilho mais ve-

nhum à prilam, entre hos quaes hauia lho de dom V alquo Coutinho, Conde
humqueera fpolado, & leuaua conli- de Borba, PeroNunezdabylua , Gon-
go a fpola, a qual vendo o negocio tra- çaloMendez C,acoto, Rui Cotrim da
uado de maneira que podia perder a Caltanheda, António Alvarez Yaqui-
Iperança de o nunca mais ver , ,lhe dixe: -nha, António Dabreu , Rodrigo de V af-

Ofperança de minha vida que vos farei, concelos , & outros de quenãofoube
que vos vejo matar íeoí vos poder valer os nomes,
lenam com lagrimas, o que duo reme-
teoahumdosChriltaosdosque jaeíta- CAPITULO XL1X.
uam a pè , com que o fpofo andaua tra-

uado, ò T oaíferrou de íorte que fe lhe 'Dequomo el Rei de Fez veo correr à
nam acodiram os outrosalli o mataram. Tanger, ÍS5 do quefe nijfopajfou.

Saqueada? as aldeãs oscapitaens fe co-
meçara m de recolher com a caualgada , A LGUNS dias depois deites dous
deque dom Rodrigo leuaua adiantei- f\ capitães terem feita eita entrada,

ra , em que aliem dos captiuos hauia foube dom loão çer hum mouro, que
nouecentas cabeças de gado vacum , & andaua el Rei de l èz , & ieus irmãos, no
outromuito meudo , cauallo-, a/,emal- campo com doze mil de cauallo , &
las, & aínos. Efendojaafattado numa muita pionajem, & que ha commum
legoa das aldeãs, lhes fahio o Alcaide opinião* era que tinha darviíla aTan-
de Alcacerquibir a pique , com mil

,

ger, & dahi a cerquar Arzilla, & que
& duzentas lanças, comque deunare* erajatamjuntodeTangerquenampo-
taguarda em que vinha dom Ioam,& o deria auitar dom Rodrigo íe nam por
feguio ate três legoas Darzilla lem lhe mar , que por terra era impóliiuel * por
querer fazer roito. Pelo que parecen- todoocampoandar cuberto de gente*

doaos mouros, que hiam os Chriltãos dom loamagaítado deita noua mandou
atemorizados apartaram tam ri|o com tirar alguns tiros groíTos, pêra fazer íi-

ellesquefoi neceirarioa dom loãofazer nal aTanger , & íabendoque ficara na
volta, em que lhes matou perto de cin villa numa cadtla de hum mor d r de
coentadosdecaualio, do que alTanha- Tanger, que auia pouco quefe dallifo-

dos, deixada ha efearamuçafe começa- ra,fcreueohumacartaadom Rodrigo,
ram da juntar dando molíra de quere- quemandou meter emeera, & atar ao

remdar batalha, o que vendo dom loão pefcoçodacadella, a qual mandou que
mandou dizer a dom Rodrigo, que não pofellem à boca da noite na praia, &
caminhaile, porque deterrmnaua pele- quedefpois de bem açoutada -a deixai-

jar, dom Rodrigo lhe refpondeo, que fe femir. Acadella fez leu caminho tam
contentaíle com a mercê quelheDeos de preira, que fendo dom lo-sínauilado

t nhatetu, o que lhe pareceo bem, & ao Domingo da vinda dei Rei de Fez,
mandou que caaiinh-lfe hacaualgada. ellaamanheceo àíegUnda feira às por-

Qs Mouros no tempo que foram, & tas de Tanger, no qual dia el Rei de
vieram eltes recados, vendo eítar os Fèz apareceo com toda lua pente, &
noTos quedos pareceolhes quequerião no mefmo mandou que corrêíiVàcida-
pelejar, do que receofosíe recolherão, de ha mòr parte da de cauallo, ao que
femosquererem mais feguir, osquaes domRodrigofahioârepique.masquo-
chegaram a Arzillaíem faltar nenhum

,

mo hagente folie muita, o fezeram re-

poito que alguns vielTem feridos, don- colher per força das tranqueiras pêra

de fe dom Rodrigo deMonfancto tor- dentro, oque nam foi fem grande re-

fiften*
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filtencia, porque antes de fe recolher

íoíteue o pefo dos inimigos per eípaço CAPITULO L.

de duas horas , & mea contadas pelo re-

lógio, no qual fpaço lhe matarão hum De como elRei de Fèz foi correr Ar-

feu rilho, & oito caualleiros, entre os „z,fUa, como qual dom loam de Mene-
quaesfoihumlialtafar Lourenço mui- Jespelejou, em que deb/tma, & da

to valente homem aferiram muitos, ik outra parte morreram alguns

a elle de huma lançada com que lhe pre- caualleiros.

garam oroítocomopefcoço. Recolhi-
dos alli osnoíTos pêra dentro das tran- T) ARTI DO elReideFèz docam-
queiras, os Mouros os leuaram de rol- 1 podeTangerchegoua Arzillaaca-

dão ate has portas da cidade, mui mal bodequairodias; mas quomodom lo-

tratados, pelo que conueo a dom Ro- am eltaua de fobrauifo, em os atalaias

drigofazer volta por os mouros não en- dando final de lua vinda, fahioate o rio

trarem com elles, que tam baralhados docecom quinze, ou vinte decauallo,

hiam , & o melmo fez dom Gracia de peradefcobrir o campo, porque os de
Menefesquejà eltaua junto da porta, & mais.&depè, mandou que ricatfemna

com elle dom Lourenço filho de dom villa velha, que fediz. a porta de Fèz,
FrancifcoDalmeida.quedepoisfoi Vi- pêra dalli íairem quando forteneceifa-

cereidalndia,& Gonçalo MendesC,a- rio. Chegado ao rio doce, & vendoha
coto, Pêro Leitão Adail,& PennaRo- multidamdagentequeelReitra/ãa, &
ia, António Nunez, & Rui Martinz has muitas bandeiras, que andauam ef-

JVlazmorreiro de Tanger , & Lopo palhadaspelo campo, íeveo,recolhen-

Martinz íeu primo, os quaesjuntos de- doíeupalIbapalTo, pêra onde deixara

ram nosmouroscomtantoimpeto,que ha gente, derendendole o milhor que
teuerão os outros tempo pêra fe reco- podia dos corredores dos mouros que
lher na cidade, foi ilto tam trauado que lhe vinham nas coitas, os quaes oaper-

namouuemais tempo, por nara pode- taram tanto, que fendo jà junto donde
rem fechar ha porta, que correrem ha deixara ha gente fez volta a elles, em
tranqua ate meo, oque fez Rui Mar- que fe achou com fósquatrodecauallo,

tinz, que foi o derradeiro que entrou, porque osoutros que comeile foram,

& ilto com tantoesforço , que dizendo eram jà recolhidos. Mas vendo os de
IhePeroLeitam, & Diogo Banha, que dentro que dom loam voltaua, fairam

correíle ha tranqua toda, dixe que tal obradecinquoenta decauallo, dos que
coufa nam faria, por honra de Portugal, eítauam mais perto , & deram todos nos

que viellem os Mouros, que elle lhes mouros, com tantoesforço, que os le-

defendeiiaàslançadas,oqueeltauapor uaram ate junto de huma tranqueira,

correr da tranqua, os quaes com tudo que eltaua abaixo datalaia dos paos,

chegaram tam perto, femelle fazer pé matando, & ferindo muitos delles. Os
atras, que o capitam dos corredore?, outros Chrillâos, que ficaram na villa

per nome Colei malaue deu com o ter- velha, vendo que dom loam íealonga-

çado huma cutilada na porta, em que uanoalcance, quileramlair peraorju-

deixou hum bom final, & quilera co- darem, o que nam poderam fazer, por-

meter ha entrada: masvendo ha deter- que muitos dos Mouros lhe vinham
minaçam dosChriítãos lerecolheope- cortandoosvallados,&tinhãojà toma-
raoaraial, & elRei de Fèz tomou leu do o caminho por onde elle dera nos

caminho pêra Arzilla. outros, pela qual ra/.am os que depois

fairam dedentro, nam poderam chegar

adomloam, oqual, cuidando que ti-

nha toda ha gentejuntaconligo, quife-

rapalTar adiante, masvendo os poucos
que eram, & queosdocampoacodiam

aoa
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aos que ellefeguia, fez volta perà villa, trinta nãos, nauios, & corauellas dos
na qual foi mui real tratado dos Mou- melhor eíquippdos, & anilhados, de
ros, porque lhe mataram alguns caual- que deu ha capitania a Dom loam de
leiros, & feriram muitos & aelle com Menezes , filho de dom Duarte deMe-
hum?. lança darremefTo, que lhe paliou neles Conde de V ianna,caj itãoquefo-

humcoxete,comtudochegouonde eí- ra Dalcacer , ik alferez rròr dei Rei
tauam os que deixara na villa velha, com Dom Afonío quinto. Fio qual dom
os quaes,& com os que andauaõ com el- loam de Menefes per feus merecimen-
le fez huma comprida volta lobre os tos foi mordomo mòr delReidomloão
Mouros, Òcoslançou fora da tranqueira, íegundo, & delReidom Lmanuel,&:
dosquaes mataram, & feriram muitos, Conde de Tarouqua , commendador
&captiuaram alguns, &aíli ferecolheo deCezimbra, capitam, & Gouerna-
perà villa. Entre os Mouros, que morre- dor da Cidade de Tanger, & depois
ram,foihumcapitamdosprincipaesdel Prior do Crato , per falecimento de
Rei de Fe í,de cuja morte motlrougran- dom Diogo Fernandez Dalmeida. Por
defentimento. DosChriftãos morrerão fota capitão deita armada hia Rui telez

neíta volta Pêro leitam filho baítardo de Meneies cunhado do melmo dom
do Adiil Pêro leitam , & hum froes que loam de Meneies , irmão de íua mulher,
andauaem humcauallo acubertado,cc Hacapitaniadeltaarmadadelejoumui-
Marquos Húngaro. Aconteceo aqui to dehauer o ditodom Diogo Fernan-
hum cafo mui graciofo, mas pouco dez Dalmeida, Prior que então era do
utilaquemhopailbu, que foi hum ef- Crato, por ler contra Turquos, & nillo

cudeirodeMoleinacer, irmão dei Rei inliílio muito,& por lha el Rei não que-
de Fèz, que andaua com elle no campo, rerdar.feíoi agrauado peia Rodes,
ho qual eleudeiro como fabia que el onde reíidio quatro annos, & fez mui-
Rei vinha com tençam detomar Arzil- tos, & aííinadosferuiços àordem, en*
la, depois que feita efearamuça aca- tre osquaesíoi ha íamoía vitoria que
bou , cuidando que era ha villa entra- houue de huma armada de gales do
da, feveo do campo (onde andaua def- Turquo, ho qual na fim deitei quatro
uiado dos outros mouros) meter na Vil- annos tornou ao regno chamado perel
la, aoqual fefez ahonrraqueíeftzaos Rei, & faleceo em Almeirim. Antes
captiuos. Has pejíoas que íe acharão que dom loam de Menefes partilíe de
neíte feito foram dom Bernardim dal- Lisboa el Rei por lhe gratiricar os mui-
meida, filho do Conde Dabrantes, dom tos feruiços que delle tinha recebido,
Pedro Dalmeida feu irmão, Pêro moniz lhedeutitulodeCondeda Villa deTa-
Sylua , Rui de Soufa, Gonçallo Mendez rouqua, na coraarqua da Beira. Neftas
Cacoto , loam de Vafco Goncellos, trinta velas mandou el Rei três mil, &
Sancho de Vafco Goncellos ,loam de quinhentos homens de guerra, em que
Figueredo, George Vaz denouaes, & entrauam muitos feus criados, afora

outrosdequenampudealcançaros no- marinheiros, & outra gente de feruiço.

mes. Aliem deites nauios , & gente de focor-
ro, mandou outra armada debaixo daCAPITULO LI. bandeira do mefmoConde, em que hia

muita gente nobre , pêra ficar por fron-
^Darmada que elRei mandou em ajuda teira na Cidade de Ouram, íe podeíTe
dos Venezeanos contra os Turquos, ganhar o caítello Mazalquibir, lituado

tê do/ucejfo da viajem quefez. na boca da barra da mefroa Cidade, ho
que encomendou muito, & emgran-

A Sfentado que fe deíTe aos Vene- defegredoaoConde. Preíteshaarma-

f\ zeanos o (ocorro que pediãoman- da, le fezeramà vela do porto de Be-
dou el Rei que tomaflem da arma- thelem aquinze dias domes de lunho
daque tinha preítes pêra fua paíTajem deite anno de mil, & quinhentos, &

hum
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hum, com vento profpero chegaram
ao cabo de Sanita Maria, onde eitauam CAPITULO LU.
efperando ho Conde alguns nauios da
regno do Algarue , que hauiam de ir 'Do que o Condepajfou nejia viajem de-

comelle. Aoscapitães dos quaes, & aos J>ots que par tio do porto de Mazal-
que com elle hiam de Lisboa declarou quibir ate tornar ao Regno.
entam como per mandado dei Rei, &
regimento que pêra illb leuaua leu , o T) Artido o Conde de Mazalqui-
primeiro negocio que hauiam de fazer, X bir , o primeiro porto que to-

erapoercerquoa.Mazalquibir.Seguin- moufoiode Aliquante, & dalli paliou

do dalli fua viajem chegou ao porto def- porluiça, deícorrendo pelas outra9

teCaftellodeMazalquibir,&poríerja ilhas, ate chegar nade Sardinia, onde
tardelefezna voltado mar com tenção furgio diante da Cidade de Calhere,
de ao outro dia pela manhãa cometer &ioi mui bem recebido do Regedor,
olugar,quelheeítoruouíer o vento tão & moradoresdaCidade, donde depois

contrario que o naódeixaua chegar, no deter tomados os mantimentosquelhe
que andou três dias, nos quaes os da ter- erao necellarios fe par tio, & fendo atra-

rafeprouerãodoquelheeranecefíario. vesdaparajemdaCidadede Tunezou-
Tomadoo porto, que foi hum iabado ue vilta de numa carraca, & doas ga-
velperadebanctiago, vintetresdiasde leoens, que feguio ateie lhe renderem.
lulho, ho Conde com toda a gente que Liras velas erão de Genoa, & hiamcar-
Ihe pareceo neceffario fahio das nãos, regadas de mercadorias de Geneofes,
lcuar.do comCgoha bandeiraReal, íi- & outros mercadores Chriitãos, Tur-
cando tile no leu batel, por os fidalgos quos, Mouros, ludeus pêra Cidade de
da frota lhe pedirem que nam deíem- Ouram, com ha qual preta tornou arri-

barcafTe. Alli que toda a outra gente bar ao porto de Calhere, onde fez def-

guiada per léus Capitães, em boa or- carregar todallas mercadorias dos Tur-
denança foi commeter ha Villa, ate cos, Mouros, & ludeus, & as fez re-

chegarem aos muros, & lhe porem íca- partir pela frota, per inuentairo que dii-

das,fem os de dentro lhe fazerem ne- ío mandou fazer. Aliem deltas merca-
nhuma refiftencia, mas depois que os dorias tomou neitas nac-íeífcnia Mou-
teuerão encrauados , & cegos no que ros , ik Turcos de relgate^ £c alguns

cuidauam fazer, & os verem andar ja Judeus, & Chriitãos capuuos a que deu
como vencedores, efpalhados ao redor liberdade , e a carraca com todalas mer-
dos muros, lairam de dentro quatro- cadorias que eram deChiiilãos , & de
centos de cauallo, homens que emíeu qualidade pêra fe poderem leuar a terra

trajo pareciam nobres, & acompanha- de íntieis, foltou huremence aos Ge-
dos de pionajem os quaes derão com noefes, masosgaleoensnão.porquete-
tanto esforço nos noíTòs, que lem ne- ue neceílidade delles pêra elta viajem;

nhumarefiltencia, &com muita defor- lito feito partio oucra vez do porto de
dem,o.->fe?.erarn todosrecolher pêra os Calhere, ieuandoconligoo Vicerei de
baieis, no qual alcance mataram os bicilu, que com medo darmada dos
mouros vinte, em que houue alguns ho- Turcos, que fe devia and ir no mar, naó
mens fidalgos. HoCondedefelperado ouioudepartir dalli fenamem compa-
de poder ganhar a villa, lhe pareceo ex- nhia de Conde, o qual posnoCaboPaf-
cufadocometellaoutravez, &compa- faro no mefino regno de Sicilia, & dalli

recerdetodolos capitães determinou- nauegou aCidadc de Cotrom, que he
fe partir dalli. HoquealTentadodefpe- na Apulha, noregno deNapoles, don-
dio pêra ho regno ha frota que comelle deatraueíToua VelIona.quehenaGre-
viera ao efeito deMazalquibir, & elle cia, ienhoriodosTurcos, no qual lugar

leguiolUd viajem. vieram ter com elle três galés fotis dos
Yenezeanos,queoguiai"aõateailhado

Cur-
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Corfú, onde ala mar três, ou quatro tornar pêra oregno, noqual os embai-
legoas,olahioareceberogeraldarma- xadoresde Veneza lenam mui cedo a

da da Senhoria de Veneza, com vima- dar as graças a elRei da grande roerce
cinco gales grosas, & cinco galeoens que lhes fezera: ha repoita do Conde
feltcjandoífe ambalas armadas, com íoi de muitos ofíerecimentos, dizendo
muitos tiros dartelharia,&iom de mui- que faria tudo oque haSenhcriaorde-
tos initrumentos de guerra, & por o nailépelloaíli trazer por regimento dei
tempo ler calma as galés meterão à toa Rei leu ienhor. Depois deita pratica eí-

as nãos no porto.de Corfú , onde depois teue a armada alguns dias em Corfú, re-

de todas ancoradas, ho geral, ôcgouer- fazendolfe do caminho, & aparelhan-

nadores da ilha mandaram muitos pre- doiTeperaoqueauiadefazer. Tomados
íentes defruetas, & refrelcos ao Con- mantimentos, fe partio o Conde, &
de, & atodoloscapitãesdaarmada.Ho quafi pela meimaderrota,que fezeraà
Conde , poíto que foile requerido, & ida, tornou aoregnocom toda lua fro-

rogadoperalairem terra, òc repoufar ta junta, pofto que no caminho com
dos trabalhos da viajem, onãoquisfa- tormenta le derramaflem algumas ve-
zer, com tudo a todolos capitães, que zes, com aqualleperderaõosdousga-
quiferaõpouiar em terra, deuperaiíTo leoensGenoefes. O primeiro lugar que
licença, aos quaes todos ié fez muita tomarão do regno foi Sacres,no cabo de
honra, & gafalhado em quanto allielti- S. Vicente, em dia de Natal, & dalli

ueraó.Com tudo como a gente de guer- vieraô a Libboa , onde fè repart io o def-

ra, & do mar he naturalmente foberba, pojodacarr&ca períodos, & da quinta

&brigofa, alli em Corfú fe armou hu- pai te que tocaua aelRei fez mercê ao
ma briga entre os darmada, &oslolda- Conde,
dos Venezeanos, & genteda terra, em
que matarão dos noiTos mais de fetenta CAPITULO LIII.

homens , & dos Venezeanos , & da ter-

ramuitos, & foinegocio, emque pêra 'Dafundaçam do Mofteiro de Bethelent,

o apacificarem tiueraõ ho Conde, & o (£ da Torre.

geral dos Venezeanos, & os gouerna-
dores da terra muito trabalho.HoTur- "VT A Chronica do Príncipe domloaõ
co íabendo delta armada , & doutras x\ dixe o mais compendiofamente
que os Reis, & fenhores Chriitãos fa- que pude os trabalhos, que o Infante

ziaõ pêra focorrer aos Venezeanos , & dom Henrique tomou , & delpefas que
queNigroponte, fobre quem particu- fezeomasnaos, que mandauaadefco>
larmentedeterminaua ir, era japroui- brir pella corta Dafrica, o qual como
do pela benhoria de Veneza,vendo que catholico Chriftaõ em todol!os portos,

adefpefaquefezeracomhaarmadaque donde ordinariamente eitas naosparti-

trazianomar erapor demais, amandou ram, ediíicoucafas doraçara,em que
recolher aos portos, pelo que o geral tinha capellaens peraadminiítrarem os

dos Venezeanos dixe ao Conde que d 3-l- Sacramentos da Égrejaàquelles que an-

li por diante teria exculada lua demo- dauamneítasviajens. Entre eitas cafas

ra, netn fazer fè maisdeipefa dafazen- huma era da aduocaçam de Betheleni

da dei Rei leu Ienhor, da que ja tinha nofurgidourodeRaítello, humalegoa
fei ta, em fauor,& ajuda da Senhoria de da cidade de Lisboa, na qual, por ler iu-

Veneza,aqual mercê osdeixauaem ta- gardondemaisnaos paitiam afazer ef-

manha obrigação, quanta elles nunca tas viajens, & tornauaó, tinha certos

poderia^ feruir aos Rei<; de Portugal, Freiresfacerdotes daordem dacaual-

& que róis aarmada do Turco era re- leria deChriílus, dequeelleeragouer-
colhida cv delia fenaó temiaó jà, que nador, & adminiitrador. Deita caía ti-

elle da parte da Senhoria lhe fazia iaber nha feita doaçamà mefmaoidem, com
que, quando lhe aprouuefle, fe podia algumas heranças de pumares, fontes,

1 &
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& terras que comprara peia fe mante- padanuanamaó, aleuantadaperaribá ,

1 cm os Freires, com encargo de codol- do qual modo ie cu^raj todollos

losiabbados dizerem huraa Miila por Reis,& príncipes queem \ el > aleacha-
luaalma, oquelemprelefez,& faz de- raõ em fcitOi de guerra, 6c nelle^ for ó
pois que elta capella fe converteo no vencedores. Aoutrapouahe aprinci-

lumptuofo moileiro, quenomefraolu- pai, poíto que naõ ieja tamanha como
gar fundou el rei dom Emanuel depois aporta dairautUa, polo catlfai i.uma

que Vafquo da Gama tornou da índia, o fermofa, & comprida varanda de pedra
quecertohe muito de louuar emelRei, talhada, quedelobrelUlaedelongodo
que com naó ter mais conquiítado da caminhopublico,ateocabode todollos

Índia que íaber que ie podia ir aellaper jardins, & ediricio deite moileiro, lo-

mar , foi tanta íua fè em Deos , que , co- bella qual eíla ho dormitório dos Fia-
molejatiuera ajuntados muitos the- des. Neita mandou el Rei poer a íua

louros da conquiila delia , logo de lua imagem , de huma parte , aflentada em
própria fazenda mandou abrir os alicer- geolhos, em hum letual, cuberto de
ces ao redor delta capella, fobreosqua- veílidosroçagantes, & da outra banda,

es fefez hum dos grandes, & magnifi- também em geolhos, em outro íetuala

cos edifícios de toda Europa , de que rainha donna Maria fuamolher. Elias

antes que falecelle deixou acabada nu- duas imagens laó talhadas de vulto em
magramparte, & no que ficou por fa- pedra lioz, & os roítos ambostirados
zer, polto que el Rei dom loaõfeu filho aílaz bem ao natural. Defronte deite

eontinuaíle com grande defpeza, lhe fal- ediricio mandou el Rei fazer a torre de
ta ainda muito pêra fe acabar na perfei- Iam Vicente, que fe chama de Bethe-
çaõquerequerehumatalobra. Ascau- lem, fundada dentro r.aaguoa, pêra
las que moueraõel Rei dom Emanuel a guarda deile Moileiro, & do porto de
fazer tamanha defpefa , foi huma gran- Lisboa,ediricio que ainda que em li naó
dedeuoçaó que tinha em noíTa Senho- lejagrandeemcantidade, cora tudo ha

ra , a cujo nome dedicou toda eíta ma- inttructura delle he magnifica. Ha qual

china, pondolhe omefmo lobrenome Torre fe vela de noite, & de dia , de
quetinhadeBethelem,aoutraporolu- modo que nenhuma vela pode paliar

gar,emque edificaua eíte moileiro, ler femícrvilta, & obedecer àsíalvas que
hum dos frequentados de todo o mun- lhe delia fazem comaartelharia , nem
do,denaos,quecadadia nelleentraõde foi menos liberal el Rei dom Emanuel
diuerfas partes, pêra os que vieHem nagrandezadeltesediricios,quenofer-

acharemnosreligiofos conlolaçam pe- uko do culto diurno, porque aos Frei*

raluas almas, &confciencias, recebeu- res.que tinham a cargo eita capella de
donelleosfacramentosda Egreja&ou- Bethelem, quedali mudou per licença

uindoosofficiosdiuinosquefenellefa- do Papa à EgrejadenolFa Senhora da
zem com muita folemnidade. A tercei- Concepçam em Lisboa , que fora Syna-

racaufa foi pêra nomefmo moíteirofa- gogadosludeus, deurendas.deque vi-

2erho jazigo, & fepultura defua real uem abaitadamente , & na meimacala
peiToa & da Rainha donna Maria íua fundou huma commenda; òc elta de
molher , & filhos, polto que naquelle Bethelem, pela muita deuoçaõ que ti-

tempo ainda nam teueíTe nenhum. A nhaaogloriofoS. Hieronymo, deuaos
F.greja defte moileiro tem duas portas, Frades da fua ordem, dos quacs ao pre-

dasquaesadatraueíTa, queellá contraa fentehepouoadacom muita obieruan-
praya, heamôr, &maisfumptuofa, na cia,& exemplo de bom viuer, perafuf-

qual mandou poer empe, na columna tentamento dosquaes deu o direito da
domeodaporta, a imagem do Infante vintena,quelepaganacafada índia, das

dom Henrique primeiro author deltas mercadorias de partes que a ella vem, òc

nauegaçoens, talhada de vulto em pe- por acrecentar a inttituiçam da MilTa,

dra, armado com cota darmas, & a ef- que ho infante dom Henrique fundara

na-
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naquellelugar, ordenou que eítes l

H ra- dia, comona coita da Ftiopia, na qual
dcrs dixeilcm outra, naqual aolauar das hiam mil, & quinhtntosíoldados. No
mãos o lacerdote dixelle ao pouo'que regimento que el Rei deu a Fedralurez
rogaile a Deos pela alma do Infante Cabral, hum dospontos mais íubitan-

doai Henrique, primeirofundador da- ciaes era , que trabalbaíle muito pela

queliacafa,CvalhpoladelRei,ev deto* amizade dei Rei de Calecut, porque
dosleusiucdlores. Agora porei iilen- fua vontade era fazer huma íortaleza

cio aos negócios do regno, pêra outra naquella Cidade, onde feus naturaes,

vez falíamos da índia, & nam lefpante 6c ofíiciaes eltiuefiem leguros dos da
ho lector deu paliar com c tempo adi- terra, & mouros, & podtilem fazer as

ante, 6c tornar agora com elle atras, couiasquecompriliemaíeuleruiço,&
porque ho faço pêra juntamente ,& fem que quando naó achalíem em el Rei de
intreuallo contar o que paliou nalegun- Calecut vontade de o querer por ami-
da armada que el Rei mandou à Índia go, em tal calo deíua parte lhedecla-
que par tio de Lisboa no annodemil,& '

raíle guerra, 6c lha fezelie, alem do que
quinhentos, 6c tornou no dequinhen- lhemandou, que trabalhalle muito por
tos, 6c hum , como lelogovera,aqual tomar Melinde, paradelua parteagra-
ordem terei em todallas outras armadas decer a el Rei o galalhado que fezera a
que depois foraõ deite Regno à índia VafquodaGama,&lhedarhúprefente
ate o tempo em que Afonlo Dalbuquer- que lhe mandaua , 6c entregar oleu em-
que foi gouernador. baixador , 6c ofterecer lua amizade pa-

ra o que lhe dellecompiifle. L porqueCAPITULO LIIII. el Rei foi fempre mui inclinado as cou-
fasquetocauam anollaíancta fècatho-

^Dafegnnda armada que el Rei mandou liça, mandou nelta armada oito frades
aludia, de que foi por Capitão Te- da ordem de S. Franciíco, homens le-

dralares Cabral. trados, de que era Vigairo frei Henri-
que, que depois foi confeílor dei Rei

C^
Hegado Nicolao Coelho da In- 6c Bifpo de Cepta, os quaes com oito

j dia como atras fica dicto , pela capellaens, & hum vigário ordenou que
infnrmaçiõquedeuaelReidateira,& ficaíTem em Calecut, pêra adminiítra-
calidadeda gente , determinou de man- rem os facramentos aos Portuguefes ,&
dar la huma armada de treze velas, de aos da terra que fequileiTemconuerter
que deu a Capitania a Pedralurez Ca- àfè. Prelteseitaarmada,eltandojaem
bral, & por Sota Capitão Sancho de Raftello,elReifefoiaomoíteirodeBe-
Tho\r,os outros capitães eraõ Simaó thelem, onde mandou dizer MiiTa em
deMinndà, Aires Gomes da Silua, o pontifical, tendo configo dentro na
mefmo Nicolao Coelho, NunoLeitaó, cortina Pedralurez Cabral, na qual ou-
Vafquo dataide , Bartholomeu Dias, ue pregação, quefezoBifpo de Cepta
que defcobrio o cabo de boa Speran- dom Diogo Hortiz , que depois foi de
ça, Pêro Diaz feu irmaõ, Gafpar de Vifeu, Caftelhanodenaçaõ, animando
Lemos , Luis Pirez, Simaõ de Pina, todos aos trabalhos, que hiam tomar,
Pêro Dataidedalcunha inferno ,& por por feruiço de Deos, 6c defeuRei,
feitor darmada AiresCorrea, queauia apontando aoscapitaens, & aos outros
deficarem em Calecut por feitor, e por fidalgos, que hiam na armada , muitos
fcriuaens de feu carg^» Gonçalo Gil louuoresdefeusantepaflados, com que
Barbofa e Pêro Vaz Caminha. Eftas naô taõ fomente fez enueja aos quefica*
nãos mandou el Rei aparelhar de toda- uam no regno, mas antes os incitou a
lascoufasnecedarias afeito de guerra, quererem muitos delles fazer elta via-

porque ja fabia que hauiaó deter dillb jem, fe o tempo lhe entaò dera pêra iflo

necelíidade pelos negócios, que acon- lugar. Acabada a Mi fl>. oBilpo ben/.eo
tecerão a Vafquo da Gama, aíiinaln- huma bandeira, em que eítauaó.pinra-

I ii das
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dasasarmasReaesdoregno, aqualde- gio com as outras nãos ,c\:por fer tal lhe

pois de benta el Rei entregou de lua pos nome Porto leguro. òurtahafioia
própria maõ a Pedralurez Cabral, fcn- mandou Pedralurez alguns doscapita-

tregueabandeirael Rei leuouPcdral- ensnoselquifes ver ha terra, que logo

mtL alua iiharga até os bateis das nãos tornaram com dous homens que el:a-

queoeltauamtperando na praia, onde uaó peícando em huma almadia, dos
com osoutros capitaens, & gente no- quaes fequifera informar da calidade

bre lhe beijou a maõ, & fe delpediram delia, mas achou-os tam bárbaros, que
delle. allemdenaõ hauerlingoaque osenten-

deiTe, nem per acenos labiaõ dar íinai

CAPITULO LV. de coufa que lhes perguntaíle, com
tudo lhes mandou dar devellir, calca-

T)eeomo a frota partio doporto de Be- ueis, manilhas de la tam, efpelhos,&ou-
tbelem , & do dejcobrimento da. tros brincos,& ajaezadososfezpoer em
terra de faneia Cruz, , a que terra, os qu«es contentes de bom trata-

cbamaõdo Brajii. mento tornarão logo àíiota com ou-
tros decompanhia, carregados demi-

AO outro dia pela menhãa que fo- lho, farinha, fauas,& outros legumes,
ramnouedeMarçodemil,&qui- & fruetas da terra, quedauamatroquo

nhentos, partioa frota do porto deBe- de papel , panno de linho, cafeaueis,

thelemcom bom vento de foz em fora, ípelhos,& outras couías deita calidade.

& aos catorze houue vilta das ilhas de Achando Pedra lures tanta fímiliarida-

Canarea, & aos vintadous comvento de, & fimpreza relia gtnte, ordenou
profpero paliou pela ilha de Sanctiago, que ao outro dia dixefle irei Henrique
auante da qual fe apartou da frota cora Mifia em terra , onde em acií nhecendo
tormentaanao,dequeeracapitamLuis mandou armar hum altar debaixo de

Pires, quearribou a Lisboa desbarata- huma muito grande aruore. A Miffa

da, per cujo rei peito andou Pedralurez foi de Diácono, & Subdiacono,officia-

Cabral ao pairo com toda a armada da com todolos frades, capellaens das

dousdias, mas vendo que naó aparecia, nãos, & facerdotesquehiamnarmada,
ieguiofua viajem &nauegando a loefte, & outras pefTbas que entendiam de

aos xxiiijdias do mesDabril viram terra, canto , em que houue pregaçam , fendo

doqueforaõmui alegres, porque polo prelentes muitos dos dattrra atodo o

rumo,emquejazia,viaó naófer nenhu- officiodiuino , com grandeefpanto,&
madasqueateentaóeramdefcubertas, acatamento. Acabada a IVhlTa Ptdral-

Pedralures Cabral fez fazer roftopara urez fe recolheo aos bateis com toda a

aquella banda ,& comoforaõ bem à vil- gente , acompanhãdo-o os da terra com
ta, mandou aofeumeftrequenoefqui- grandes feitas, cantares, faltos, cvtre-

ie folie a terra, o qual tornou logo com geitosque faziam em final dalegria,tan-

nouas de fer muito frefca,&viçofa,di- gendo cornos, & buzinas, lançando

zendo que vira andar gente baça, & nua írechas pêra o ar, com outras moítras de

pelapraia,decabellocomprido,&cor- contentamento , aleuantando as rrãos

redio, com arcos, & frechas nas mãos, ao Ceo, como que dauam graças a Deos

peloque mandou alguns dos capitaens, pela mercê que lhesfezera emlhes dei-

que foliem com os bateis armados ver , xar ver gente daquella calidade , no que

feera iltoaíli, osquaes fem fairem em hiara tam enleuadosquemuitosdelles

terra, rornaramà capitaina afirmando feguiraóosbateisatelhes??goadarpe-

fer verdade o que o meltredixera. Ef- los peitos, & outros nad?rdo, & al-

iando ja lobrancora fe aleuantou de guns em almadias ate chegarem às

noite hum temporal, com quecorreram nãos. Nefte porto leguro Íe7eraó as

delongo da cofta ate tomarem hum nãos augoada, carn»geni , cV torraram

porto muito bom, onde Pedralurez fur- outrosmantimcntos> &ieireícos,que
os
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os da terra dauam por coufas de pouca parte da gente que morre he de velhi-
valia. fcitando alli a armada, lançouo ce, mais que dedoenças, tem muitas,
mar hum peixe na praia maisgrolloque & grandes ribeiras, & muitos bons por-
hum tonel, & taó comprido como tos , & muitas fontes de muito boas
dous, ha cabeça, cv os olhos como de agoas, amais daterra hedemontes,&
porco, fem dentes, as orelhas da feição valles, chea de bofques, emque haar-
dasde tlephante, orabodehu.ncoua- uores de defuairadas fortes, entre as
do de comprido , & outro de largo, quaeshe aaruore do balfamo, &opao
apele como de porco, de groifura de bralil, ai muitas eruas odoríferas, &
hum dedo. Antes que Pedralurez par- medecinaes, delias diferentes das nof-
tilfe deite lugar, mandou poer em terra ias, entre as quaes he a que chamamos
huma Cruz. de pedra , quomo por pa- do fumo , & eu chamaria erua Santa , a
draõ, com que tomaua polfe de toda que dizem que elleschamaõBetum, de
aquellaprouincia, pêra Coroa dosreg- cuja virtude poderia aqui poer coufas
nos de Portugal a qual pos nome de fan- milagrofas, de que eu via a experien-
£taCruz,poitoqueíeagora(erradamé- cia, principalmente emeafos deiefpe-
te)chamedoBraliI,porcaiodopaover- rados, de apolthemas ulceradas, fiíto-

melho que delia vem, a que chamam las, caranguejas, pólipos, frenefis, &
Bralil, & alli defpachou pêra o regno outros muitos cafos. Èfta erua trouxe
Galpar de Lemos no íeu nauio, com primeiramente a Portugal, Luis de
nouas deite defcobrimento, no qual goes, que depois íendo viuuofefezna
mandou hum homem dos da terra ael índia dos da compainha do nome de
Rei, o que feito, deixando alli dous lefu. Agente deita prouincia hebaça,
degradados, de vinte que leuaua, fe de cabelo preto, comprido, & corre-
partio aos dous dias do mes de Maio, dio, fem barba demea eitatura iaótaõ
tomando lua derrota pêra o cabo de bárbaros que nenhuma coufa crem,
boa òperanca. nem adoram , nem fabem ler , nem ícre-

uer, nem tem egrejas, nem ufam ima-CAPITULO XLVI. jens, de nenhum género, ante as quaes
portam idolatrar , nem tem lei , nem pe«

'Dalgumas particularidades da terra fo, nem medida, nem moeda, nem Rei,
de Janta Cruz, & coflumes da, nem fenhor, obedecem fomente àquel-

gente delia. les que nas guerras que tem huns com os
outros, fam mais valentes,& deites fa-

E!
StaterradeSantaCruz que jaz na zem cabeça, em quanto naõ cometem

\ demarcação, tk. conquifta deites couardia , andaõ nus, & fe alguns fe

regnos, com a que defcobriram, con- cobrem fam os nobres , com veítidos

quiltaó os Reis de Caítella, aque cha- quefazemdepenasdepapagaios,&ou-
maó Antilhas, & Peru fa5 tamanhas, trás aues de diuerfas cores , tecidos

com outras prouincias juntas a ellas, com fio dalgodam , os vertidos fam
correndo de Norte a Sul, que por fua humas faldras que lhe chegam da cin-

grandeza lhe poferam os Cofmogra- tura ate osgeolhos, & barretes, &hu-
phos deite tempo nome, mundonouo, mas tiras, ou capellas que põem aore-
as diferipeoens do fitio, & clima das dor dos braços como manilhas, tudo
quaes dexarei aos mefmos Cofmogra- dasmefmas pennas. Asmolherescriaõ
phos, cujootalorficiohe & eufeguin- cabelos, & os homens ostrofquiam de
do o que toca ao meu direi algumas par- fua fronte ate mea cabeça, os que Dre-
ticularidades defta prouincia de Santa fumem de galantes trazem as orelhas,

Cruz, & doscoftumes dagentedeque & os beiços, narizes, & facesfurados,

hehabitada. Aterra he muito viçofa, & nos buracos ortos d alimárias, & pe-

rouito temperada , & demuitos bons dras de diuerfas cores por pendentes,
ares, muito fadia, tanto que ha mor muito bem polidas, & outros que fazem

de
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dehuma disaruores, que fundem, ik fi- empenadas com pennas de papagaio,

quamdadureza, & cor dalambre mui- as pontas iam de pao , & < llodepelca-

tofino, oque tudo fazem pêra aíii pa- do, tam tones que paíT<tm com cilas

recerem mus feroces, & pêra acre- numa taboa. Mantemlle de caça, pun-
centar elta ferocidade pintaõ os cor- cipálmente de papagaioa , cv bogios

pos de muitas cores, alli os homens, que ha muitos na terra, ik outras mui-
quomo as molheres, as quae naõ tra- tas aues, & alimárias, comem também
lem pendentesde pedra nos beiços,

&

lagartos, cobras, ratos, & outros bi-

faces, lenaó contas que tatemdehuns chos peçonhentos. Peicam em almadias

buiios grandes, que ha no mar muito feitas de côdea daruores, em que na-

iinos, que ellas eltimam muito, & dei- uegam ,de que algumas delias iaô ta-

les fazem também pendentes, ik lunas manhas que cabem nellas trir.ta , ik:

que trazem nasorelnas, ik. ao pelcoço quarenta homens: o leu pelcar naõhe
por galantaria. baõ grandes frechei- com redes, lenam com cabaços que
ros, em tanto que em qualquer parte metem por debaixo dugoa , indohuns
do corpo de hum homem, ou animal, remando as almadias, & outros com
por pequeno que feja, aque apontaó, paos batendo nagoa , do qual moui-
tocaõ lem quali nunca errarem, & o mento o peixe amedrontado, vem
que eu acerca diito vi direi aqui. No bufear a face dagoa, ik os que tem os

annodemil, ik quinhentos, & treze cabaços metidos nella, acodem por

eitando elRei dom fcmanuel em San- baixo ao peixe, ik alli tomam quanto
tos o velho tendo deípacho em numa ham milter. Comem paõ feito de hu-

caía demadeira, que alli entaóeltaua, mas raízes brancas, tamanhas quomo
na ponta do cães, potta lobella agoa, cinouras, aque chamaõ mandioca, as

George Lopez bixorda que naquelle quaes iam tr.m peçonhentas, quelehas

tempo tinha o trato do pao braiil que alguém comer ciuas morreiubitamen-

trazem deita terra de tanta Cruz veoa te. fcltas raizes pilam tm humas pias

fallar a elRei ik comelle três homens de pedra, ik depois de bem piladaslhe

delta prouincia , atlas bem diípottos ipreroem o çumo, que he per iimn ui-

que entaõ vieraõ em huma naoquede to mais peçonhento , que ha raiz, &
la chegara , os quaes vinhaó veltidos de depois de o terem bem etpremido poe
penas, com as faces , beiços , narizes, ha tnafla afecar emetitosque peraiíTo

& orelhas cheos de grolTos pendentes, tem , ik íeca ha moem tm farinha, a

tudo do modo que arriba dixe, cada que chamaõcailtus, dequefnzem hum
hum delles trazia leu arco, & frechas, paõ taó íaborofo, que os noflos Por-
vinha com elíes hum homem Portu- tuguefes o comem de milhor vontade
guês, que íabia a lingoa, per quem lhes que paõ de muito bom trigo :' ufam
el Rei fez perguntar algumas coutas, também paõdemilho.Hanaterramui-
& quando fallaram na deftreza que tasfauas, feijoens, & outros legumes
tem no tirar, dixeraõ que fe fua Alte- de muitas cores, que comem, naõtem
za o queria ver que logo lho amoltra- vinhas, mas fazem vinho de milho, &
riam, no qual comenos a maré vaza- da metma farinha cailtus, que he co-

ua, & vinhâõ pelo rio abaixo alguns mo cerveja, ou cidra, de que bebem,
pedaços de cortiça tamanhos como a & fe embebedaó a meude , & depois

palma de huma maõ, oupouco mais, de bêbados tam muito traidoies", &
contra as quaes logo armarão osarcos, maliciofos. Ha também na teria muito
ik aquentas delias tirarão, indo pela algodão, que as molheres fiaõ, deque
agoa abaixo, pregarão em cada huma fazem cordas, òc redes, que ufam por
lua frecha, iem errarem nenhum tiro, camas, penduradas no ar em paos, ou
o que eu vi, porque eltaua na meima aruores , mas delle naõ fazem pannos,

cata quando ilto pairou. Os arcos Iam porque naõ falem tecer, baõ muito
de pao braiil , & as frechas de canas dados a agouros, feitiços, & delle orfi-

cio
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ciohaentrelles homens,& molheres,

a

quomo captivas, pêra fe delias ferui-

que chamaó pagès, aosquaes crem tu- rem, as quaes iam commuas a todos,
do o que dizem, òc os ttm em muita excepto as caiadas em quanto o iam.
eltima, & acatamento. Eiles trazem O caiarrento delles nam hemaisquef-
huma cabacinha feita como cabeça de tarem homem, òc molher emhuma íò

homem com boca, narizes, olhos, & cala, nam uíam vodas , nem cerimo-
cabellos, polia fobre numa frecha, den- nias matrimoniaes quando le afliajun-

tro daqual fazem fumo com folhas fe- tam em hum calai: fameommummen-
cas da erua Betum , & do fumo que te folgezoens, & muito alegres , por-
íae delta cabeça tomaó elles pellosna- que quomo nam tem guerra, leu orfi-

rizes tanto, ate que com elle feembe- cio he bailhar, comer, & beber. Tem
bedam & depois de bem toruados, fa- hum certo género de bailhar, em que
zem geitos ik cerimonias comodemo- andam todosaoredor, quafiquomo as

nhinados , dizendo o que lhes vem à rondas de Flandres, fem fe mudarem
vontade, ou o que lhes o diabo eniina, do lugar em que começam, cantando
tudo o que entaõ dizem lhe crem, & todos per hum tom cantigas, em que
tem por coufa certa. Eftando aílinef- contam íuas valentias, & feitos de
te delatino ameaçaõ a muitos a morte, guerra, dando muitos alouios, & tà-

& emqualquer tempoquedepoismor- zendo mui grande eltrondo com hos
rem, dizem os outros que viuera mui- pès. Ao redor delta ronda andam ou-
to mais le o pages o naõ ameaçara , a tios , que dom de beber aos dançan-
qualquer lugar a que vem lhes fazem tes, fem ceílarem de noite nem de
muita feita, & os recebem com dan- dia, nas quaes danças le embebe-
ças, & cantares, &lhesdaõtudooque daõ todos, ou os mais delles. As
haõ milter: alem dilto lhes abrem, & cafas em que viuem fam muito com-
concertam os caminhos per onde paf- pridas, feitas de madeira, cubertas de
faõ , & por feita lhes comunicam as colmo, muradas ao redor , duas, &
mais fermolas molheres da terra cafa- três vezes com paos, & eftaquas mui-
das, & folteiras. No cafamento nam to fortes, o que fazem por caio de te-

tem mai, grão de parentefeo , que do rem fempre guerra, huns vezinhos
pai, & filhas & irmaõ, & irmãa, da- com os outros, nas quaes cafas viuem
qui pêra baixo caíam todos fem dife- muitos juntos, os calados tem feusre-

rença , os cafados cada vez que que- partimentos , & os outros viuem em
rem deixam as molheres, & tomam commum, todollos que viuem dentro
outras, & fe em quanto as tem em ca- emhuma cala delias le tem por irmãos,
fa cometem adultério raataônas, ou as & alíi le chamam , & morrem huns
vendem: quando parem no mefmo dia pollos outros, como fe foliem verda-
fevam lauar aos rios, ou fontes, &fa- deiros irmãos depai,&mãi. Kílesho-

'zem logo todollos feruiços ordinários mens naõ fazem guerra por cobiça de
decaia, & os maridos fe lançaónasre- riquezas , nem menos de aflenhorea-

des, que fam as fuás camas, emqueef- rem prouincias, porque tudo iíto edi-

tam certos dias, onde lhes os paren- mam mui pouco, fazemna por ferem
tes, & amigos vam dar opròfaçadofi- acatados de feus vezinhos. Quando
lho , ou filha , que lhes nafceo. Os haó de começar alguma guerra ajun-

quaes nam tem poder nas filhas, lenaõ tamiíe em huma cala quatro, oucinco
os irmãos , eftes as cafaõ com quem dos mais velhos, daquelles que fendo
querem, & vendem quando temnece- mancebos deraõ moítras de valentes,

íidade. Oque vendem nam he por di- & foraõ bons capitaens , depois de
nheiro, que nam tem moeda, nem fa- aííentados , como em coroa poendo
zem delia conta, falvo atroquodeou- feu vinho, ou beberajem no meo de
trás coulas que ham milter; eftimam que bebe cada hum o que quer : em
muito pouco as molheres , & as tem quanto afíi eítam ninguém ouíadelhes

fallar,
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fallar , nem chegar a elle?, & o que ai- & frechas ufaõ humas eípadas de pao

H concluem he oqueos outros hamde muito duro, ik peladas, com as quaes

fazer fem lho poderem contrariar. Saõ onde acertam do primeiro golpe ef-

tam obedientes ao que eíles velhos af- meuçaõ qualquer membro em que to-

ientaó & ordenam noconfelho, que cam, os que matam na guerra, & al-

ainda que faibam que a execuçamdif- guns dos que captiuaõ principalmente

fo lhes ha de cultar as vidas, namdei- os velhos, comem logo, cc os outros

xaraõ de poer em obrao que osvelhos vendem, ou levaó prelos em cordas

ordenaram. Começa entrelles aguer- com que todos entram triumphando
ra pella mor parte nos mefes de Feue- pellos lugares onde moram , mas a car-

reiro ,& Março, & porque a terra he ne humana que comem naõ he en-

de muitas ribeiras, o mais delia he em trelles coufa geral ,
porque naõ co-

almadias, aqueelles chamaõ canoas, mem fe naõ a dos que captiuaai , &
leuam configo molheres pêra lhes gui- tem por inimigos. Os que lne morrera
iarem o comer , & farinha fomente, na guerra enterram no metmo lugar ,

porque todollos dias faem em terra a & le he perto de luas pouoaçoens os

caçar, & dormir, & da caça que ma- leuaó conligo pêra os la enterrarem,

taõ, & peixe que toroaõ fe mantém, no que ha grandes choros, lamentaçõ-
es fem mais outra prouifam correm do ens , & por do, alli os homens co-

longo da coita quarenta, &cinquoen- mo molheres fe trolquiam , fobellas

ta legoas , fazendo fuás entradas, & couas, fazem fogo, comem, & be-

ainitos nás pouoaçoens dos inimigos, bem certos dias , nos quaes conuites

Klegem por capitão o mais valente, & contaõ as façanhas & proezas do de-

esforçado dantrelles : elle os gouerna funeto. Aos Chrillãos que captiuaõ,

em quanto naõ comete couardia, por- fe tem barba ou cabellos troíquiaõlhe

que le a faz fica deiacreditado entrei- os da cabeça, & arrincaelhe a barba,

les pêra fempre, o qual capitam antes com todollos outros cabellos docor-
que partam pêra guerra nnda todollos po. Aos que captiuaõ na guerra daõ
íeroensj&manhans pregando, &bra- molheres pêra os feruirem, & dormi-
dando aoredor dascaías, animandoos rem comellas, cc fe delas luórilhosos
perá guerra, cceniínando como leham fenhores os vendem, ou comem, tra-

de aperceber, & o que hamde fazer,& taõ muito bem eítes captiuos de co-
leuar comfigo , declarando-lhes que mer ,& beber, e as molheres que os ler-

homens faõ os com que haõ dir pellei- vem, trabalhão por lhes dar oom pen-
jnr, & que manhas tem & modo de fo. Quando querem fazer alguma fef-

fazer guerra, contando-lhes também ta mataõ hum deites captiuos, cc amo

-

íuas próprias façanhas, & valentias, & lher, com que teue converfaçaõainda
quantos homens matou na guerra, & que delle tenha rilhos he a primeira

o modo que nilTo teue. O mais do que lhe lança huma corda ao pefcoço,
guerrear deita gente he de aíTalto, & o que feito o ataõ os homens com ou-
ciladas, pêra tomarem os outros dei- trás pelo meo do corpo , braços, ec

prouidos. Sam taõdeítros no tirar , que pernas, & aifi o amarraó no meo da
nasguerras,quetemcom osPortugue- caía a hum piar,cv opintaõ,& empe-
fes lhes metem as frechas pelasjunturas naõ depenas de aues. Pêra eflas feitas

dasarmas, pelo que fe acoílumaraõ a fazem muita beberajem , & ajuntaõ
huns laudeis depannodelinho, queos muita caça, pêra banquetearem todo
cobre d* cabeça ate os pês , imbutidos losque a ella; vem ,& aomelmocapti-
dalgodaõ, taõ groflos que as frechas vo defataõ do piar aigumas vezes, &
embaçaó nelles, mas eltes frecheiros atado com acorda quetem pelacintu-
Ihes mo tiraó jagora por elte refpeito ra, o fazem bailhar, & alegrar com a

fenaõ aos olhos & faõ nilTo taõ certos beberajem que lhe daõ a meude. Uto
que matam muitos. Aliem dos arcos, dura três dias, nos quaes naó fazem

outra
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outra coufa que comer, beber, & bai- quaes chamulquadas ao mefmo fogo
lhar, o que feito leuam o capnuo a comem as molhereí, & meninos, & a
hum curral, iolto dos pes, braços, cc carne do^erpo talhr.õ i s homens em
mãos, & as molheres , & mininos o polias, òc mandaó delias em preiente
tem per cordas que lhe ficam atadas nuns a( s outros : com eíta vianda em
na cintura, tirando por elle de huma linal de vingança fazem mores teitas,

parte pêra outra arremedando -lhe la- & bebem rbuito mais daquelle leu vi-

ranjas, & outras fruefas, dasquaeselle nho, ou btbtrajem doque odantesfe-
apanha do chaõ as que pode para lhes zeraõ. riai nelta prouincia de Santa
tornar atirar com ellas& com pedras íe Cruz huma gente a que chamaõ Pa-

aspodeauer ,& per todoocaminhovaõ panazes, que viuem nos delertos com
dando de beber ao captiuo , que diiío molheres , & filhos, naõ tem calas, nem
vai muito alegre, ccalliosqueoleuaó, lugares, nem camas , nem redes pêra

que tam bem vaó bebendo, cantando,& dormirem, viuem deroubos, & rapina:

laltando , cc defquefaedecafaateche- faó homens pelamôr parte demeaô el-

g-rem ao lugar em que íe hade fazer a tura, andam nus : foraõ antiguamente
execução vaó diiendo ao paciente fenhores de toda aquella terra, & per
muitas injurias & que oham decomer guerras, osquehabitaõ delongo dacoí-
por vingança delle , & de todos feus ta domar oslançaraódella,peloqueíaó
parentes, amigos, ao que reíponde feus capitaens inimigos, fazem conti-

muito alegre que lhenaódádilíonada, nua, & crua gueira a todolos que vi-

pois que morre com muito esforço co- vem em caías , tem lingosjem lobre

mo o deue fazer hum valente homem, fim, com tudo entendjemle bem nuns
& que fe o haó de matar , que jà elle aos outros, ufam o mefmo modo de
matou, & comeo muitos dos feus dei- comerem os captiuos. tiles todos per

les, que aliem dillo vaiconfolado, por nenhum delido fazem juftiça, fe naõ
íaber que tem irmaons & parentes que per homicidio, que he deite modo.
haó de vingar fua morte. Depois de Os parentes do homicida o haó den-
chegados ao curral, vem o que o teue tregar aos parentes do morto, osquaes
prelo bailhando contrelle todo pinta- oaíogaõ, & enterraõ preíentes nuns,

do com huma gorgeiradepenasdeco- & os outros com muitos plantos , &
res, que lhe cobre todo opeícoço, & choros, comendo, & bebendo per
parte doshombros, com huma efpada muitos dias, & aíii fiquam amigos, &:

grande de pao na maõ chea também de íe per caio o homicida foge , & fe naõ
pennas gritando, & afouiando contra pode delle fazer entrega aos parentes

o prefo, para o ferir, mas elle traba- do morto, entaõ lhes daõ as rilhas, &
lha quanto pode peia lhe tomar a el- irmãs do homicida, ou fe as naõ tem,
pada das mãos, oque lhe asmolheres, as parentas mais chegadas porcaptiuas
& mininos que tiraó pelas cordas eí- dosparentes mais chegados domorto,
toruaó tirando por elle de huma parte & adi fiquaó amigos. Deita gente taõ

pêra outra, ate que o da efpada o fere barbara, & taõ inculta hai jà muitos
à fua vontade, & lhe faz faltar os roeo- que fe conuerteraó à Fé de noíTo be-

los fora da cabeça, porque eíte he o nhor J ESU CHRISTO s &quefaõ
derradeiro golpe que lhe daõ ,nemlhe aliados per calamento quomo nós ou-
pode dar mais, fegundo ieu coítume, tros, & viuem do mefmo modo que o
oque feito lha c^ita , & as mãos,& to- nós fazemos.
do o mais do corpo lançaó asmolheres
etnhumi fogueira uue pêra ilTo tem fei-

ta , onde o chamufqu?õ quomo a hum
porco, & depois de bem chamuíqua-
do o abrem com huma cana taõ aguda
quomo faca, & lhe tiraó as tripas, as

K CA-
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trato delia o deixou no meímo lugarCAPITULO LV1I. em que o tomarão com fuás nãos, oii-

# ro, & outras mercadorias que trazia,

*Do qtieTedralurezCabral pajfou^de- & fe partio caminho de iMoçambique
pois que partio da terra de San- onde chegou aos xx. dias de lulho, &
UaCruz , ate chegar aCalecttt, tez augoada pacificamente, tomando
& dofitio da ilha, & cidade mantimentos, & pilotos ate a ilha de

de Quiloa. Quiloa. Neite caminho indo lempre
de longo da coita vio muitas ilhas, &

PArtido Pedralurez Cabral deita muibemaproueitadas,todasdofenho-
terra de Saneia Cruz a hum Do- rio dei Rei de Quiloa, cujo regnocon-

mingo xxiiij. de Maio fe armou hum themdesnocabodascorrentes.ateper-
bulcaó , & trás elle huma trouoada to da Cidade de.Mombaça, que faóqua-
com tanta força de vento, & taô de ii quatrocentas legoas de coita , atora

fubito, que avilta huns dos outros ço- muitas ilhas que jazem de longo delia,

cobrarão quatro nãos, fem delias elea- querendem muitoaoKei. FlteRei, &
par coufaviua,dasquaeseraõcapitaens osnaturaes,& moradores dailha iaóda
Bartholomeu Diaz, Aires Gomez da feita de Maramede,pellamòr parte pre-

Sylva, Vafquo Dataide , & Simaõ de tos,& alguns delles baços :Fallaó todos
Pinna, has fete que ficarão fe aparta- arauia ,andaó muito bematauiados ao
raõ humas das outras, no qual traba- trajo Mourilco,ò:Turquelco, tem tra-

lho andarão ate os xvj diasdelulhoem to per toda aquelia ecíia ate o eltreito

que fe ajuntarap as féis, porque a de domar da Arábia. A Cidade, & ilha de
Peio Diaz foi ter ao eltreito Darabia, Quiloa eílaõ cem legoas alem de Mo-
fe à cidade de Magadaxò, donde tor- çambique quali apegadas com terra

nou a eíte regno com fòs íeis homens, firme, ailha he muito viçola de frutas,

depois deter palTado muitos perigos, ortaliça, & boas agoas.hai pelo lertaõ

& trabalhos. Eítas féis nãos depois de muitas criaçoens de gado grolTo,òc meu-
terem dobrado o cabo de boa Speran- do,& muita caça, cc montaria, & no mar
ça, foram lançar ancora de fronte de muitos, & bons pefeados , he muito
huma terra frelca , de muitas ribeiras, fértil de fementeiras. A Cidade he
aruoredos , & criaçoens, da qual ne- grande & muito populofa,as caias faõ

nhum dos naturaes oufou vir às nãos, de pedra, & cal , de muitos lobrados,

nem na praia quiieraó comunicar com & terrados , mui bem guarnecidas 6c

os noilos, nem venderlhes mantimen- caiadas da banda de dentro, & de fo-

tos dvj que tinhaõ muita neceflidade, ra, & mui bem alfaiadas, pola gente
pelo que fefe/. a vela,&nauegandode de terra ler rica, as nãos emquenaue-
longo da coita com vento bonança ef- gam fam de cauilha, cofida com cai-

correo C,ofalla, ate fer junto de duas ro, breadas com incenfo brauo , por
ilhas queltaõ perto de terra firme, a na terra naó auer breu. Depois que
que agora chamaó as primeiras, junto Pedralures chegou a Quiloa que foi a

de huma dasquaes eltauaõ furtas duas vintafeisde lulho fez íaber ao Rei, que
nãos que Pedralures por fe aleuanta- fechamaua Abraemo,de fua vinda,

&

rem feguio, & as tomou fem fedefen- de como lhe trazia cartas dei Rei leu

derem. O fenhor deitas duas nãos fe fenhor, & que fe queria ver com elle

chamaua Xeque Foteima, tio dei Rei pêra lhas dar, que ordenafíe onde iíto

deMelinde que vinha de C,ofalla com auia de fer, porque elle naõ podialair

muito ouro que fora refgatar com os em terra, por lho aííi defender feure-

da terra, & com medo das nolTas nãos, gimento. Com elte recado mandou
cuidando que eraô decoffairos feaco- Afonfo Furtado , que hia por leriuaó

lhia, do qual fabendo que eftauaauan- da feitoria que fe auia de fazer em C,o-

te deCofalla, & o modo da terra, & falia, & com elle fete dos melhor ata-

uia-
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viados d a frota, pêra o acompanharem,
el Rei folgou de os ver , & lhes fez
bom gaialhado , refpondendo a Pe-
dralurez que lua vinda folie mui boa,
qu^ daua gaças a Deos por ver gente
de terras taólongadas das fuás naquel-
le leu porto, & de hum tamanho Rei,
& lenhor, quomo tinha fabido que era
el Rei de Portugal, & que pois le naõ
podia ver em terra, que folie no mar,
com o qual recado lhe mandou muito
refrefeo per humdosprincipaesdelua
cafa, & dizer que fe viilem ao outro
dia, pêra o que fe poferaó de feita to-

dollos capitaens cada hum em leu ba-
tel encaminhando perà Cidade, don-
de elRei ja partira , acompanhado de
almadias, com gente atauiada depan-
nos de tella douro, brocados, efear-

latas, & outros de feda , & algodão,
todos com terçados cingidos , pu-
nhaes, e agonias , ao lado delles, de
ouro, & pedraria de muito preço: tan-

gendomuitasbozinas, anafis, & trom-
betas, & outros intlrumentos, ao que
lhe dos bateis refpondiaõ com as noí-

fas, & das nãos, queitauaó de feita,

com artelharia. Neite tempo el Rei de
Quiloa na lua aimadia, & Pedralures

Canual no leu batel le ajuntarão bordo
a borcTo, onde depois de feitas as ceri-

monias, & cortelias requeridas, lhe

deu as cartas que leuaua dei Rei, feri-

ptas em Arábigo,& em Português, de
que logo fez ler asferitas em Arábigo,
& moltrou graõ contentamento do
contheudo nellas , fazendo grandes of-

erecimentos a Pedralures, dizendo-
Ihe que dalli por diante elle fe tinha

por irmaó, & alliado dei Rei de Portu-
gal, cc que em ter hum taõ grande,

&

poderoio Rei por irmaó, & amigo fe

tinha por mui ditofo nilto, & em ou-
tras praticas eítiueraó hum bom peda-
ço, onde antes queíe defpediílem or-
denarão que ao outro dia folie Afon-
fo Furtado a terra, pêra, com elle af-

fentar paz, & amizade: mas tudo fe

fez *o contrario, porque el Rei de
Quiloa induzido pelos mouros, quan-
do lhe Afonfo Furtado foi fallar , o
achou mudado dando exeufas mais

cheas dodio quedeamizàde. Còhitu*'
do parecendo a Pedralurez, que eíta

vontade fe lhe poderia mudar, elteue
ainda alli três dias,mandandolhefem-
pre recados damigo, mas íabendoper
MoleiHomar, irmaó dei Rei de Melin-
de, que alli entaó eítaua , quomo el

Rei de Quiloa mandaua fortalecer a
ilha, & cidade fe pardo pêra Melinde*
onde chegou aos dous dias do mes
Dagoíto. O que fabido por el Rei , na
meima horaomandouvilitarcom mui-
tos, cc bens refrelcos, com eltes que
trouxeraó o refrefeo mandou Pedral-
ures vifitar el Rei de Melinde, & di-

zerlhe que trazia cartas dei Rei, com
hum prelerte, & aíli o feu embaixa-
dor , que elle mandara a Portugal, dó
que moltrou leuar tanto contentamen-
to, quomo fe ganhara hum grande the-
íouro, & com o que leuou o recado
mandou hum homem fidalgo de fua
cafa fa^er grandes ofièiecimentos a Pe-
dralures , pelo que logo ao outro dia
mandou Pedralurez as cartas, que le-

uaua a el Rei per Aires Corrêa, & o
prefente , acompanhado dos milhor
atauiados da frota, com trombetas, &
ataballes. Sabido por elRei o aparato
com que Aires Corrêa hia, omandou
receber à praia pelos principaesdefua
corte. Delembarcados foraõ todos af-

fi os nolfos , quomo os que os vieraõ
receber ate os paços per entre duas
renques de molheres, que tinhaõ per-
fumadores nas mãos, com muito bons
cheiros , na qual ordem chegarão à ca-
fa em que os el Rei eitaua fperando,
afientado em huma cadeira laurada
douro, &prata. Aires Corrêa em che-
gando fez fuacorteiia, após oque deu a
el Rei as cartas que lhe el Rei dom Kma-
nuel fcreuiaem Arábigo, & Português,
& lhe entregou pela maõ ofeu embai-
xador, & deu o prefente, fobello que
paliadas muitas praticas el Rei rogou
a Aires Corrêa, que os dias que alli ef-

tiuelTe a armada folie feu hofpede, o
que fez com licença de Pedralurez.
Ao outro dia defejoío elRei de iever
com Pedralurez, & fabendo pelo que
jà pagara com Vafquo da Gama , &

K ii pello
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pclloque Aires Corrêa dixera, que era

cxcuUdo iníiítir com elle que vielTe a

urra, ihe mandou recado que no mar
oqueria ver, o queleaili ordenou. El
Rei por nioltrar a todo o pouo o ri-

co prefente que recebera , mandou
poer hum jaez douro da gineta, que
com as outras peças do preiente vinha,

em hum cauallo muito íermoio , no
qual caualgou, & nel!e veo ate fe me-
ter na almadia, em que foi fallar aPe-
dralurez , que o jà eitaua fperando com
todolos capitaens da frota, cada hum
em íeu featel , todos de feita. Na vifi-

taçaõ ouue muitos offerecimentos, &
comprimentos damizade,ondefe def-

pediraõ hum do outro, depois de te-

rem fallado per hum bom fpaço : &
porque a tençaó de Pedralurez era par-

t.rfe logo por naõ perder o tempo que
lhe leruia , pedio dous pilotos a el Rei
que lhe logo mandou dar. Deixou Pe-
dralurez aili dous degradados, pêra fe

informarem do fertaó, & verem íepo-
diaó ir per terra à corte do Empera-
dor da Ethiopia,Rei do Abexi,aque
erradamente chamaõ Preíte Ioaó , cou-

ia que lhe el Rei muito encomendou
quando partio do regno , dos quaes

hum fe chamaua loam Machado, & o
outro Luiz de Moura , do qual loaõ

Machado, & dos bons feruiços que fez

naquellas partes a eltes regnos fe fará

adiante menção. Uto feito Pedralurez
partio doportodeMelindeaosvij.dias
domes Dagoíto, & aos vinte dous che-

gou à ilha de Anchediua, ondeeíteue
alguns dias refazendofe do trabalho do
mar, & dalli foi ter a Calecut, aostre-

2e dias do mes de Septembro de mil,

& quinhentos.

'Do

CAPITULO LV11I.

que Tedralurez, Cabral pajft

em Calecut.

rou

OMefmo dia que Pedralurez Ca-
bral chegou ao porto de Cale-

cut o vferaõ viíitar à nao da parte dei

Rei dous Naires de fua cafa , com hum
mercador Guzarate homem rico, com

os qu-es Pedralurez mandou loaõ de
Sà, que era hum dos que loraó na via-

jem de Vafqtto da Gama, & por lin-

goa Gafpar da Gama que vinha com
elle, pelos quaes mandou pedir licen-

ça a elRei peta o ir ver, & dar as car-

tas, & preiente que lhe trazia dei Rei
leu fenhor, & pelo melmo lhe mandou
quatro Malabares dos que leuara Vaf-
quo da Gama, veílidos à Portuguefa,
do que el Rei de Calecut leuou muito
contentamento. Com o recado que
trouxeraõ tornou Pedralurez a man-
dar os roefmos, & com elles Afonfo
Eurtado , & Aires Corrêa , com os
quaes aflentou elRel, que le vifleoí

em huma cafa junto da praia a que el-

les chamaõ Cerarne, à qual cafa ( da-
dos arrefens de huma,& de outra par-
te) elRei veo acompanhado de todo-
los fenhores, & Naires que antaõ an-
dauaõ em fua corte, com muitos iní-

trumentos, entre os quaes eraõ vinte
trombetas, dezaíete de prata, & três

douro, lauradac de obra muito fotil,

entrelachada de pedraria. Depois dei

Rei fer no Cerarne, Pedralurez ia veo
ateria com alguns dos capitaens, cada
hum em feu batel, deixando por capi-

tão das nãos Sancho de Thoar; o*qual

em chegando à praia tomarão do batel

em hum andor, em que acompanha-
do de muitos Caimaens , Panicaens,
& Naires, que hiama,pè,foi leuado
ate o Cerarne, onde achou el Rei veíti-

do depannosdalgodão , feda, &ouro,
& arraiado de tanta, & tão rica pedra-
ria, que não fomente lhe fez eípanto
quando a elle chegou, mas inda as cha-
mas, que delias fahião, lhe impedião a

viíta. A cafa eitaua emparamentada ,

& alcatifada, tk nella muitas, & gran-
des tgchas de prata, fobre que ítauáo

nuns candieiros dotheor, alumeados
com azeite, com cuja claridade fe el-

curecia o dia. Antes de entrar noCe-
rame ovieráo receber alguns fenhores
dos que ficarão com elRei, onde féis

pafTos antes de chegar aoeitradofobre
que jazia lançado em hum catei , ef-

tauão dous feus irmãos & hum pouco
mais adiante huma cadeira deprata,era

que
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que o elRei mandou aflentar, & dalli

per interprete lhe perguntou qucrno
vinha, & quomo lhe fora em lua via-

jem, &quomo íicaua elRei de Portu-
gal leu irmão, ao que depois de ter ref-

pondido lhe deu as cartas, que lhe le-

uaua dei Rei, &oprefente. Alli affen-

tou logo Pedralurez comelle boa par-

ce dos negócios a quehia, & entre ou-
tras couías lhe concedeo que toda a

gente darmada podefle andar mui fe-

guramente em terra, & fazer léus ne-

gócios, quomo os naturaes, que pêra
ria fazenda, & oíriciaes dei Rei leu ir-

mão, lhe mandaria dar numa cafa em
que todos eftiueflem feguros,^& po-
deiTem fazer o que lhes compriíle. O
que alli aílentado, Pedralures le tor-

nou às nãos, acompanhado ate os ba-

fua terra. De^as caías fez el Rei de
Calecut doação pêra todo fempre aos
Reis de Portugal, & difTo mandou fa-

zer o padrão em huma kmina douro,
com letras talhadas ao boril , com o feu

final ículpido, & lello douro penden-
te. Alem diíto mandou , que fobclla

mefma cafa fe pofeffe huma bandeira
com as Armas Reaes de Portugal, pê-
ra fe faber que a tinha dado aos Por-
tuguefes. Nelle tempo ttueelReiaui-
ío, que partira da cidade de Cochim
huma nao, que vinha da ilha de Zei-

lão, em que mercadores leuauáo ele-

phantes pêra o regnodeCambaia, en-
tre os quaes hauia hum bem enfinado

à guerra, que lhe nao quizerão vender,
pelo que mandou pedir a Pedralurez
Cabral que a mandaíle tomar, porque

teis dos íenhores per mandado dei Rei. era de feus inimigos, ao que logoman-
A cabo de três dias lhe mandou Pe
dralurez Cabral recado per hum ca-

ualleiro por nome Francifco Corrêa,

pedindo-lhe, que lhe mandafie dar Ha

cafa. que lhe prometera, pêra íegu-

rança dos officiaes, & fazenda dei Rei
feu fenhor, a qual lhe el Rei de Cale

dou Pêro dataide, & comelle Duarte
Pacheco Pereira , Vafquo da Syluei-
ra, & loão deòà, com os quaes elRei
mandou alguns mouros, pêra verem o
que os noiios faziãò. Quando el Rei
mandou eíte recado a Pedralurez, eíla

nao era ja avilta daCidade de Calecut,
cut mandou dar muito boa, pelo que pelo que Pêro Dataide fe fez logo à
ordenou Pedralurez, que Aires Cor- vela, & a foi cometer dando-lhecaça,
rea fefoíTe aterra, & delpois delàfer, & lem a querer abalroar, porafuanao
& ver a calidade da cafa mandaíle le- fer muito fomenos que a dos Mouros,
uar das nãos a fazenda que lhe pare- que era de mais de feiscentos toneis,

ceife neceíTaria, o que aífifez, &por- lhes mandou que amainaílem, do que Se

que eítas caías erão de hum Mouro elles rindu & zombando começarão a
Guzarate , que logo começou tratar

pouca verdade aos nofTos, Aires Cor-
rêa pedio outras a el Rei , que lhe logo

mandou dar, muito melhores, & mais

juntas da praia, de hum Mouro per no-

me Cojebequij , que era hum dos mais

ricos homens daquella cidade, aquém
por fe afeiçoar à nofla nação, & fer

muito amigo, & leruidor dos Portu-

guefes, deítruio defpois elRei de Ca-
lecut, & lhe tomou fazenda, que valia

mais de oitocentos mil cruzados , o

dar gruas, 6c tirar frechas, & defcar-
regar algumas bombardas deferroque
trazião, ao que os noiios lhe refpon-
derão com bombardadas tão a meude
que a fezeráo acolher jà lobella noite
à barra de Car.anor, onde femeteo en-
tre quatro nãos de Mouros, que alli ef-

tauão furtas, mas tudo iílo lhe não veo,

porque dalli a tirarão ao outro dia, a
peíar dcs quatro naos,&detodolosde
Cananor, que lhe acudirão , & ha le-

uarão a Calecut, do que el Rei efpan-

qu*l Cojebequij fendo eu moço vi dei- tado veo ha praia ver a nao, da qual.
pois nelle regno, onde veo requerer

íatisfaçao de luas perdas a elRei dom
Emanuel, &pedirlhe mercês, as quaes

lhe fez, & deu officios honrados na ín-

dia com que fe tornou contente pêra

& de tudo o que nella vinha que era

de grão valor lhe fez Pedralurez Ca-
bral feruiço em nome dei Rei feu fe-

nhor. Ao dia feguinte informado el

Rei de Calecut pelos Mouros, que fa-

rão
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rao com Pedro Dataide, de quão ani-

mofamente os noilos o fezerão, man-
dou pedir a Pedralurez, que lheman-
daire os que forão naquelle feito, pê-

ra le poder gibar que vira homens , que
mereçião ler viítos de todolos Reis,

& fenhores do mundo, aos quaes fez

a todos mercês, & em eípecial a Duar-
te Pachequo Pereira, porlhe os Mou-
ros dizerem, que nunca virão homem
tão animofo , nem tão esforçado, &
que elle fora a caufa única defeaquel-

h. nao tomar, do qual, & das façanhas

que fez na índia & em outras partes,

fedira ao diante.

CAPITULO LIX.

*Dcquomo per treiçaõ dos Mouros de

Calecut foi morto Aires Corrêa ,

$$ outros "Portuguefes >fè do que

fobre ijfo 'Pedralurez Ca-
bral fez.

OS Mouros de Calecut receofos,

que os Portuguefes foíTem dalli

por diante mais fauorecidos dei Rei , &
dos da terra que elles começarão de
bufear todolos meos, & modos que
poderão pêra desfazer em noíTo parti-

do, comprando fecretamente as fpe-

c' irias que auia na cidade, & vinhão
de fora, & as que o feitor Aires Cor-
rêa punha em preço, por meodos gen-
tios, atraueíTauão, lançando fobrelle,

de maneira que as que alcançaua, era

a preços delarrezoados , do que Pe-
dralurez agaltado por auer jà três me-
ies que alli eftaua, mandou dizer a el

Rei, que fe lembraffe quomo lhe pro-

metera carga pêra as fuás nãos do dia

que alli chegara a vinte dias, & que fe

carregarião primeiro que nenhuma das

queltauão no porto, o que tudo fe fa-

zia ao contrairo, porque nem as nãos
erão carregadas, nem o feitor per ne-

nhum preçopodia cobrar fpeciarias,&
fobre tudo que no porto fecarregauão
nãos de mercadores, o que fe não po-
dia fazer fem o elle, ou feus ofhciaes

faberem, no que em tudo contrariaua

ao que lhe prometera , que mandaíTe

prouer niíto com breuiJade, porquê
era jà tempo de fe partir. Deile reca-

do moítrou el Rei defgolto , di ^endo

,

que de tal coufa não era labedor, &
que pois os Mouros ufauão coro tile

manhas , & com lho elle mefmo ter

defefo carregauão íecretamente luas

nãos defpecearias , que lhe daua licença

pêra dasmefmas nãos, pagando-lhes o
culto, tomar as que lhe foflem necef*
farias. Pedralurez com eíte recado não
ficou muito fatisfeito, porque lábia jà
per experiência que era el Rei de Ca-
lecut vario, & mudauel, & via que o
recado era cheo dalgum coníelho ar-

mado-em leu perjuito, pelo que po9
em duuida tentar o negocio, em lugar

onde osagr.iuados lerião maispodero-
fos, & mais fauorecidos que os no lios»

mas mouido por requerimentos que
lhe cada dia mandaua de terra Aires
Corrêa, dizendo-lhe, que fem tomar
efpeciarias das nãos dos Mouros a ar-

mada tornaria de vazio pêra o regno,
porque ellefe não atreuia a achar mais
da que jà tinha comprada, & ifto com
proteltos de damnos & interelfes , man-
dou recado ao capitão, & meítre de
huma nao, de que era fenhorio hum
Mouro rico deCalecut.pernomeCo-
gecem Micide, que eítaua jà fora do
portocarregadade mercadorias , & an-

cora a pique, que fe não fezeíTe à vela

por o el Rei de Calecut alli mandar,
do que não fazendo cafo, rmndouaos
meltres da frota, que cada hum emfeu
batel armados lhe foíTem meter aquel-

la nao ha toa dentro no porto, o que
fezerão fem contradição. Oquefab n-

do o fenhorio da nao fe foi logo aquei-

xar a el Rei, & após elle outros (eus

achegados, & amigos. Finalmente,

que com ha repolta que acharão em el

Rei, & ódio que tinhão aosnolfospor

ferem Chrittaons, fe ajuntarão os mais

dos Mouros dacidade, &com mãoar-
mada forão dar na cala da feitoria, em
que poderia auer ate let^nta homens
Portuguefes, bem defcuidadosdoque
lhes aconteceo. Aires Corrêa mandou
logo aruorar huma bandeira em lugar

que fe podia mui bem ver daírota, pe-

io
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lo que Pedralures, por eííar cm cama a cidade , el Rei de Calecut lhe não
doente de febres , mandou a Sancho mandaua nenhum recado, nem diicul-
de Thoar, que com todolos bateis da pa de hum tão graue calo , ao outro,
frota fe folie a terra, & ville le podia com confelhodoscapitaens.&pelloas
focorrer aosnoílbs,dosqu£es osmou- principaes darmada tometeo dei nãos
ros neíte comenos ferirão, &matauão de Mouros que eflauso no porto, no
com frechas muitos dos queftauãoío- que ouue alias de reiiítencia, mas em
bellas paredes da cafa defendendo que fim depois de ter morto mais de
não quebrailem as portas. Mo duiou íeiscentos , aF nãos forão entradas

,

tanto, que auia jà ao redor da cafa nas quaes fe achou alguma pouca def-
inais de quatro mil Mouros, & Nai- pecearia, ite outras mercadorias, &
res,que também os ajudauão, osquaes mantimentos, & três tlephantes que
vendo que não podião ganhar a cafa, Pedralurez mandou matar, & falgar.

com petrechos derrubarão hum lanço pêra prouilão darmada , & alguns
da parede, per onde começarão den- mouros que achou efeondidos pelas
trar, o que os noíTos vendo lefairão era nãos mandou repartir pela frota, pêra
ordenança perhuma porta da cafa que ieruirem no que foíie necdfario, por
refpondia ha praia, íeguindo-os os nella auer falta de gente, pela muita
mouros, matando, & ferindo nelles, que ja era morta, lito feito mandou
ate chegarem onde jà Sancho de Tho- poer fogo a eltas dez nãos, que todas
areílaua com os bateis, que pêra reco- arderão avilta da Cidade, fem por cau-
lher os que vinhão fogindo mandou fo da noffa artelharia Oufar peíloane-
faltar alguns em terra, a que feosque nhuma lhes acodir, nem no tempo da
vinhão fugindo acolherão , & juntos peleja, nem depois de lhes terem polto
íembarcarão os que poderão efeapar, fogo. Entreítas nãos foi huma a do
com ha agoa ate os peitos. Morrerão, Mouro Cogecem Micidi de Calecut
& ficarão captiuos neíla peleja cin- fobre que fe armou eíta briga, naqual
quoenta dos nolíbs, em que entre os fe não achou nenhuma fpeciaria, don-
mortos foi hum Aires Corrêa. Osque de manifeítamente íe vio que ou os
fe faluarão forão os mais delles feri- Mouros enganarão el Rei de Calecut,
dos, de que depois morrerão alguns, dandolhe a entender que eítaua carre-
ei: a cafa foi faqueada, & roubada de gada, ou que ti Rei movido per con-
tudo o que nella avia. Entre eft.es que felho dosfeus ( que pela môr parte fa-

ie acolherão à frota foi hum frei Hen- uoreciam aos Mouros ) coníentio na
rique, com algumas feridas nas coftas, mefma treição. Queimadas as nãos em
& quatro frades dos íeus , & Nuno que fe paliou boa parte da noite, logo
Leitão, que fempre trouxe a par de ao outro dia pela menhãa mandou Pe-
fim hum rilho de Aires Corrêa, per dralurez esbombardear a Cidade, o
nome António Corrêa, moço de dez que fe fez tão brauamente, que mui-
annos, ate chegar à praia, onde hum tos fe fairão delia, &alíi omeímoRei,
marinheiro , auendo dõ de tão fraca aospès do qual hum pelouro de bom-
idade, o tomou , & leuou às coftas a barda matou hum Nairemuitofeu pri-

hum dos bateis, o qual António Cor- uado. Tendo jà os noíTcs bem à fua
rea,què ainda uiue, fez depois mui- vontade esbombardeada a cidade, &
tos, & affinados leruiços a eltes reg- derribada muitas cafas, & morta mui-
pos, quomo fe em feu lugar dirá. Kf- ta gente, Pedralurez fe fez à vela pêra
ta defauenturaaconteceo, aosxvj.dias Cochim, por faber que oRei defejau*
de Dezembro do mefmo anno de mil, nofTa amifade, aondechegouaos vintt
& quinhentos, do que mouidoPedral- quatro dias de Dezembro do mefmo
urezCabral,vendoqueemtodoaquel- anno de mil, & quinhentos,
le dia, que efteue fem fazer mudança,
nem dar final de querer fazer guerra

CA-
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tudo lhe venderião pelos preços acof-

CAPITULO LX. Itumados, por legurança do' que lhe

mandaua dous Naires, dos pnneipaes

*Do que Tedralurez Cabral faffou em de lua caía, por arrefens dos que rof-

(Jochtm , Ç£ Cananor , © dahi ate lem a terra. De tão bom recado ficou

chegar a Lisboa. Pedralurez mui íatisteito, & Da md-
ma hora ordenou, que iodem aterra

ESta cidade de Cochim eftã íitua- por feiror Gonçalo Gil J3arbola,& por

da apar de hum rio que fe mete lcriuaens Lourenço Moreno , & Se-

no mar junto delia , & fazem ilha. O baítião Alurez , & por lingoa Gonçalo

porto he limpo, & feguro, os ediri- Madeira de Tanger ,
que faiUua bem

cios ião quomo os de Calecut, & das Arábiga, & com elles cinco degrada-

outras pouoaçoens do Malabar. Ha do pêra osferuirem, os quaes el Rei

nella muitos mercadores Mouros, & mandou receber ha praia per peílbas

gentios. Ha terra he pobre, com tu- principaes de lua corte , & lhes fez,

do graciola , o principal trato que tem muito galalhado. Gonçalo Gil liarbo-

he da pimenta : o eílado do Rei he mui- fa , & Lourenço Moreno depois de da-

to fomenos em gente, & riqueza que rem a el Rei de Cochim o recado de

o deCalecut, ao qual naquelle tempo Pedralurez Cabral, lhe aprelentarão

obedecia, & era obrigado aferuir nas algumas peças deprata, & outrascou-

guerras,que tinha com outros Reis,& fas que lhe per elles mandou, do que

lheera taõ iugeito, que quando fuece- el Rei ficou mui contente, èk depois

d:a Rei nouo em Calecut, vinha fazer defallar com elles fobre o negocio da

lua entrada em Cochim, & quomo en- carga os defpedio,& mandou apoufen-

traua na cidade, depunha logo o Rei, tar em huma cafa íegura , dandolhes

ficando emfua mão tornarlheoregno, Naires pêra guarda de fuás peíloas, &
ou dallo a quem lhe aprouuefle , mas logo ao outro dia feentendeo nacom-
com o fauordosnofTosfeexentou def- pra da pimenta , & drogas , que auia

tes trabalhos, & fe fez muito rico, & na cidade, no que em tudo íefaziaper

poderolo. Os coítumes deites de Co- mandado dei Rei tanta diligencia, &
chim 15o quomo de todolos outros ha- verdade como fe o negocio fora todo
bitadores do Malabar, do que atras fi- feu. Fazendo-feacargavierãorecados

ca dito o necefTario. Quomo a arma- a Pedralurez dos reis de Cananor, &
da lurgio, Pedralurez mandou vifitar Coulão, Reis ricos, & poderofos na
el Rei per hum Jogue, queem Calecut terra do Malabar, que íc quilelTe vir

l'e veo meter na frota, &fezeraChrif- tomar carga a feus portos, que tudo

tão, aquém pos nome Miguel, & por lhe darião per preços arrazoados, &as
iobre nome Jogue, quomo o era fendo nãos fecarregarião com mòr breuida-

gentio, osquaes fão.homens religiofos de que em nenhuma outra parte do
a quechamãoJogues,queandãoporto- Malabar, com outros ofíèrecimentos

das aquellas prouincias pregando fuás damizade, do que fe Pedralurez excu-

ieitas, muito abltinentes devida. Com fru, dizendo, quequandoemCochim
a vilitação lhe mandou dizer, que atro- não achaíle a carga, que auia milter,

quo de dinheiro , & outras coufas lhe que então ha iria tomar ha fua terra del-

rnandcfíe dar pimenta , & das drogas les, que a boa vontade, que lhe mof-

que então ouueffena Cidade , pêra qua- trauão ,lhes ferueria quando comprifle.

tro nãos , «que ainda faltaua carga. Kl Aqui fe vierão pêra Pedralurez dous

Rei lhe refpnndeo que fua vinda fofle índios irmãos Chrillaons, naturaes da

mui boa, que fe tinha por ditoío em cidade Cranganor, hum dellesperno-

elle vir àquel'a lua Cidade, quequan- me Ioleph, & ooutroMathias, pedin-

to à carga podia liuremente mandar do-lhe que os quifefle leuar configo a

comprar o que lhe foíTeneceíTario, que Portugal pêra ahi irem. a Roma , & a

Hie«
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Hierufalem, com que Pedralurez mui- mandaria pagar tudo hafuacuíta» que
to folgou, & os mandou agaíalhar na bem íabia que em Calecut tora rouba-
iuanao. Tendo Pedralurez Cabral lei- do, & laqueado, oque lhe Pedralurez
ta a carga da pimenta, que lhe era ne- muito ?gr?deceo, & aos mtir.gciros
ceifaria em Cochim , & Cranganor, moltrou bum grande cofre cheo de
que he dalli cinco legoas, tudo emfpa- cruzados , refpondendo a el Rei que
ço de vinte dias, lhe mandou dizer el não compraua mais drogas por já ter

Hei de Cochim, que de Calecut era lai- toda a carga que as nãos podião leuar»

da numa armada de vinte nãos, & ou- líto feito, & as drogas recolhidas tu-

tros nauios que o vinhão bufear per do em hum ló dia, Pedralurez partio

mandado dei Rei, pêra pelejarem com dalli aos xvj. dias domes de laneiro,

elle,naqual vinhãoquinze milhomens leuando configo hum embaixador, que
de guerra, & logo ao outro dia, que elRei de Cananor mandaua a el Rei
erão noue dias domes de laneiro apa- dom Emanuel , & fendo já perto da
receo haarmada,peloque Pedralurez, coita de Melinde, tomou numa nao
que jà eítaua preites pêra le partir, íe grande deCambaia,cairegadademui-
fez ha vela com tenção de os ir come- tas mercadorias, que erade hum Mou-
ter, mas pelo vento íer contrario lhes ro per nome Milicupij, ienhordeBar»
não pode chegar, nem elles oufarão roche,aqual íoltou,eom dizer ao ca-

abalroar as nollas nãos , com medo da pitão quecomelReideCarrbaia,nem
artelharia, o que vendo feguiofua via- comíeus vaíTalos, & amigos, não que-
jem pêra o regno , deixando em Co- ria fe não toda a paz, & amizade, &
chim Gonçalo Gil Barboía, & Lou- que afli opodiadizeraMilicupij, por-

renco Moreno com outros Portugue- que naquellas partes não tinha elRei
fes,'oqual fendo atraues de Cananor, de Portugal feu fenhor guerra fe não
veo a elle, em hum zambuquo, hum com os Mouros de Meca, & com el

Naire per quem Ine el Reimandaradi- Rei de Calecut, polastreiçoens, &en-
zer , que a carga que lne faltaua qui- ganos que fezera a feus capitães, &a(fi
felTe ir tomar aquella lua cidade, na le delpedio delle, com lhe não tomar
qual lhe faria mui bom galalhado, & mais que hum piloro, que lhe pedio
lhe darião tudo o que folie neceiTario, pêra o guiar no caminho, que Ihefica-

onde le logo foi pêra tomar canella, & ua por lazer daquelle golíão , o qual

algumas outras drogas, que lhe faltaua"). tendo já atrauefJado, deu com tormen-
No porto delta cidade entrou Pedial- ta anão de Sancho de Thoarem huns
urez Cabral aos xv, dias do mes de ia- baixos na coita de Melinde, à qual man-
neiro,demil, &quinhentos,&hum.A dou Pedralurez poer fogo, pêra que
qual he grande, & bem pouoada, as os da terra le não podeUem aprouei-

cafas ião ao modo das outras do Mala- tár doque nella hia, com tudo el Rei
bar, tem huma baia mui grande, &de de Mombaça mandou pefear a arte-

bom porto, he muito abaitada de car- lhariaque lhe depois feruiocontranós,

nes, pefeados, fruefas, & outros mui- quomo le emfeu lugar dirá, deroodo
tos mantimentos. O Rei he gentio, & que nenhuma outra coulafelaluou que
hum dos três principaes Reis do Mala- a gente. Dalli fem poder tomar Me-
bar, que Ião ode Calecut, & Coulão, linde, nauegou ate Moçambique, on-
& elle oterceiro, masnão tãopodero- de deu pendor às nãos» & mandou
lo ouemo os- outros dous, aqui tomou defcobrir per Sancho de Thoar opor-
Pedralurez Hgum gengiure , & qua- to deC,ofala, mandando-lhe quecom
trocemos quintaes de canella, & ou- asnouas doque achaííe, íe foíle rota

trás droga<- o que fabendo el Rei de abatida pêra o regno. Feita aguada,&
Onanor, cu'dando.queofaziaporlhe concertadas asnaos Pedralurez Cabral
fa.ar dinheiro, lhe mandou dizerque íe fez à vela, & dobrou o cabo, aos

canegafle quanto quiíefíe, que elle vinte, & dous dias do mes de Maio,
L dia.
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dia doSpiritu Saneio, & dalli veo ter

ao C-bo verde, onde achou Fero Dia/.,

que lhe desaparecera quando hia perà

Índia quomo fica dito. Do Cabo ver-

de íem tomar outro porto, chegou a

Lisboa ao derradeiro dia de Iulno de
mil, & quinhentos, & hum, ettando

eIRei emSyntra, que de lua vinda foi

mui alegre , poílo que com alguma tril-

teza por caio da gente quemorreranas
nãos que çoçobraram.

CAPITULO LXI.

*Do ca/amento do Duque de Bragança
dom J,limes , GJ da mudança quequi-
jera fazer deJua vida, ejtado, &
fartida deUom Vafquo daGa-
mafera índia ajegtmda vez,.

DOm laimes Duque de Bragança
rilho do Duque dom Fernando

foi ho cem prudente, & muito dadoa
religiam, mais deíejoiò denellaíeruir

a Deos, que nam em outro eltado. Pe-

lo que contra fua vontade, &comdef-
golío, por comprazer a el Rei, & a

Rainha donna Leanor léus tios, & a

Duquela donna ltabel fua mãi,polto

que naquclle tempo andaíTe muito do-
ente de humor malenconico caiou em
idade de vinte, & hum annos, no an-

node mil, & quinhentos, & hum,com
donna Leanor de Mendonça, filha le-

giiima dedom loamdeGuzmam, ter-

ceiro Duque de Medinabidonia, Con-
de de Niebla, coro aqual lenhora lhe

deram grande dote de dinheiro, bai-

xellas, & ornamentos de lua cala, &a
trouxeram a Portugal no anno de mil,

& quinhentos, &dous, moçaíem ain-

da ter idade pêra fe entrelles poder
confumar o matrimonio, do que o Du-
que defgoftofo , com a vontade que tra-

ria de leruir a Deos em religiam mais

oue no eltado matrimonial, induzido,.

& acnnfelhado per frades da ordem de

S. Francisco da obferuancia aquecha-
mamde Piedade, de quem era, &fem-
pre foi muito deuoto, determinou de
feir fora do regno, pêra em Hierufa-

iem tomar abiio de religiam, & nelle

padar todo o diícurfo de fua vida, & an-

tes de o poer em obra fcreueo h uma car-

tarei Rei,quedepoisdelle ler ido lhe

deu hum deites religiolos, na qual lhe

pediaquenam tomaifeamala deterrri-

naçam, que elle o fazia por fe nam
achar apio, nem pêra ho matrimonio
nem pêra reger os bens, & caía de que
lhe fua Alteza fezera mercê, pelo que
lhe pedia por amor de Nollo benhor
lfcSU CHR15TO que de tudo fezeíle

roerce afeu irroam dom Dinis, como
melmo titulo de Duque , no que faria

feruiço a Deos, & a elle allinada mer-
cê. Dada elta carta ao metlageiro que
a trouxe, o Duque fe partio de Villa

viçoía com hum lo companheiro a ca-

uallo, fem outro nenhum criado, to-

mando o caminho de Caítella, ate che-
gar a Cidade de Calataud , no regno
Daragam, onde foi achado per algu-

mas das pelicas que el Rei dom Ema-
nuel mandou trás elle, per mar, & per
terra, em aqual Cidade como foi co-
nhecido lhefezeram osgouernadores,
& todalas outras pelfoas nobres que
nella viuiam, muita cortefia, & dahi

íe tornou ao regno, & fez vida com
fua mulher, de que ouue dom Theo-
dofio que o fucedeo, & donna Ilabel,

que calou com o Infante dom Duarte
filho delReidomLm-ínud. Depois da
morte da qual lenhora oito annos, el-

le lecafou nodemil.&q-jinnentos,^:
vinte, per vontade dd Rd don Fma-
nuel, com huma dama fermola, pru-
dente , & difcreta, per nome donna
loanna de Mendoça, de que ouue fi-

lhos, & filhas, f. dom laimes que fale-

ceo lolteiro, domContbntino que foi

camareiro mòr dei Rei dom loara ter-

ceiro, & Vicerrei d* Índia, dom Kul-

gencio que he clérigo, dom Theoto-
nio também clérigo, & viuecomel Rei
dom Phelippe de Caítella, donna lo-

8nna que cafou em caítella com o Mar-
ques Delche, hlhoherdeiro do Duque
de Maquedi, doma Fugema que ca-

fou com dom Prancifco de Mello con-
de de Tentug 1 , fUho herdeirodedom
Rodrigo de Mello Marques de Ferrei-

ra, donna Maria, & donna Vincenda
ambas
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ambas freiras profeffas: a qual fenhora que lhe feJc muitas mercês, com que fô

ainda viue, comhonrada cala, &efta- tornou pêra Veneza mui fati feito, on-

doque lheoDuqueleumaridodeixou. de nobenado publicamente dixemui-
Nelte anno demil, & quinhentos, & tos, & allmacJos louuores dei Rei, o
dous mandou el Rei nomes de Eeue- que denouo confirmou a boa amizade
reiro huma armada a Índia, dequefoi que os Venezeanos tinham, de muito
porcapitam dom VafquodaGama, do tempo atras, com os Reis deites reg-

fucello da qual & do que na Índia fez, nos. Nefte anno mandou el Rei huma
& paliou em toda a viagem, direi no an- armada de nãos, carauelias,& galés ao

no de mil, & quinhentos, & três em direito deGibaltar, deque foram por

que tornou aefr.es regnos. capitaens, em duas capitanias fepara-

das,George de Mello, & George Da-
CAPITULO LXII. guiar, pêra irem fobella villa de Tar-

ga donde tornaram desbaratados com
'Dona/cimento doTrincipe dom Ioam, perda dalguma gente que deixaram

(£ da armada que el Rei man- morta, & outra que trouxeram ferida,

dou ao E(Ireito CAPITULO LXlll.

COmo atras fica ferito, el Rei dom
Emanuel cafou na Villa Dalcacer *De como El Reimandou loam da noua a>

do fal com a Rainha donna Maria , hu- índia por capitam de quatro nãos , Çf>

ma fefta feira trinta dias domes Do- do quepajfou ate tornar ao regno.

ttubro demil, & quinhentos, nas ca-

ías de Rui Gago, & dalli fe vieram a Z^ Om ainformaçam que dom Vaf-

Lisboa, onde a Rainha pario o Prin- y^_j quodaGamadeuaelReidascou-
cipe dom Ioam, nos paços Dalcaçoua, fas da índia, & daEthiopia,modo,&
huma fegunda feira, féis dias do mes trato da gente delias prouincias,afl'en-

delunhodemil,&quinhentos,&dous, tou de ordinariamente mandar cada
noqualdiafoinaCidadetamanha tem- anno huma armada aquellas partes, &
peftade dechuuas, corifeos, & trouo- porque ha de que fora porcapitam Pe-

ens, que nenhum dos antiguosfelem- dralurezCabrallhepareceofufficiente

braua doutra tal, per cujo nafeimento pêra feascoufas deCalecutappacifka-
fefezeram na Cidade,& no regno mui- rem, & reformarem as amizades com
tas feitas. E paliados os oito dias do oRei daterra,nam quismandar noan-
parto, o Príncipe foi baptizado na ca- no demil, & quinhentos,& hum mais

pella de fam Miguel dos mefmos pa- que três nãos, & humacarauellagran-

ços , no qual dia fe acendeo o fogo nel- de de que deu a capitania a Ioam da no-

les. Baptuou-o dom Martinho da cof- ua galego de naçam, bom caualleiro,

ta Arcebifpo de Lisboa. Levou-o a que em Africa tinha feito muitosíer-

pia dom laimes Duque de Bragança: uiços ao regno & feruia entam de al-

as madrinhas foram a Infante donna caide de Lisboa, officio que naquelle

Beatriz mãi dei Rei dom Emanuel, & temp > fe nam confiaua lenam de ho-

a Rainha donna Leanor fua irman. O mens fidalgos de boa confeiencia, por
padrinho foi Pêro pafqualigio embai- ferhumdosprincipaes da Cidade, que
xador de Veneza, queemnomedaSe- entam leruia hum fó homem, & nam
nhoria, viera dar as graças a elReipe- tantos como o agora fazem. Os outros

lo focorro que lhes mandara contra o capitaens eram Diogo Barbofa criado

Turco, como atras fica dito. A efte de dom Aluaro, irmam de dom Fer-

Embaixador armou el Rei caualleiro nando Duque de Bragança, cuja a nao
de fua maó, & lhe deu licençaquepo- era, & Krancifco de nouaes criado dei

deíle trazer noefeudo de fuás armas a Rei, & da carauella Kernam vinet de
infignia de Sphera dourada, aliem do naçam FJorentim criado de Bartolo-

L ii meu
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meu Marchione Florentim, fenhorio

dacarauella, mercador muito rico,re-

iidente na cidade de Lisboa. Par tio ef-

ta armada do porto de Bethelem aos

cinco dias do mes de Março do anno
do Senhor de mil, & quinhentos, &
hum. Naqual viagem, lendojadaban-

' da do Sul, acharam huma ilha a que
poleram nome da Conceiçam, òc íem
lhes mais acontecer calo que de con-
tar leja, chegaram a Moçambique na
entrada Dagolto, & dalli foram ter a

Quiloa onde acharam hum António
Fcrnandez degradado, carpinteiro de
nãos que deu huma carta a loam de no-

na de Pedi alurez Cabral, em que con-
taua o melmo que Pêro dataide dei-

xara feripto em huma carta que acha-

ram metida em hum çambarquo, pen-

durado em huma aruore na aguoada
de Iam Brás, em que relataua os ne-

gócios de Calecut. De Quiloa nauegou
a Melinde, onde lhe elRei deu larga

informaçam de todo o negocio de Pe-

dralurez Cabral, pelo quefepartio lo-

go perà Índia, òc com bom tempoche-
gou no rr.es deNouembro a ilha de
Anchediua , donde depois de fazer

agoada le foi a Cananor, pêra le ver

com o Rei, que lhe fez muito gafalha-

do, òc offereceo carga peras nãos fe

alli aquitelíe tomar, òc dinheirofelhe

comprifle, moltrando fer muito ami-

go dei Rei dom Emanuel, do que tu-

do lhe deu as graças, dizendo lhe que
nam podia fazer nada íem primeiro ir

aCochim , no qual caminho tomou per

força humanaodeCalecut,quedepois
de deípejada mandou queimar. Antes
que loam da noua partirte de Cananor
lhe mandou elRei de Calecut recado

per hum português per nome Gonçalo
peixoto, que no dia em que mataram
Aires correa fe faluara emeafa deCo-
jebequij, difculpandoífe do que acon-
tecera a Pedralurez Cabral, dandoíTe
por fem culpa doque entam paflaia,

pedindo-lhe que quileíle como amigo
illover, & tomar carga naquelle leu

poito, onde acharia tudo o que lhe

toile necelVario , pelo qual Gonçalo
peixoto Cojebequij mandou dizer a

loam da noua que fe nam fiafle dei

Rei de Calecut, que tudo eram falíi-

dades ,
pêra o acolher a mam , & o ma-

tar, òc tomar as nãos: ao qual recado
nam quis refpontíer , nem Gonçalo
Peixoto quis tornar a Calecut. Ache-
gada de loam de noua a Cochim foi

pêra os nollos refucitar, òc tornar de
nouo ao mundo, porque ainda que os

o Rei fauorecefle muito, c^; mandalíe
de noite, òc de dia guardar pelos feus

Naires, andauam tam atemorizados dos
Mouros daterra , quelhesparecia.que
nam podiam efeapar de- os matarem,
fem mais verem pellba nenhuma do
regno. kl Rei de Cochim fez muita
honrra , òc gafalhado a loam da noua

,

mandando-lhe logo dar todo o auia-
mento necellario perà carga das nãos,
otíèrecendo-lhe alem dillo dinheiro,
& todalas coufas que delle, & de feu
regno, & vaflallos lhe comprifle. Car-
regadas as nãos das (peciarias que o fei-

tor Gonçalo Gil Barbola tinha preltes,

& doutias, que lecompraram depois,
loam da noua fe dilpedio dei Rei de
Cochim, & dos Portuguefes que rica-

uam na cidade, peraíeir a Cananor to-
mar oquelhefaltaua peia comprimen-
to de toda a carga, tilando ja preltes

pêra partir, aos xvj/dias do mes de
Dezembro apareceram ala mar mais de
oitenta paraos, os quaes elRei de Ca-
nanor lhe mandou dizer que eram del-

Rei de Calecut, que o vinham come-
ter, que de feu conlelho le devia che-
gar bem a terra , pêra o elle ( fe necef-
lario folie) mandar focorrer, porque
com quatro velas que tinha leria ira-

polliuel deffenderfe de tantas , òc a mui-
ta gente que nellas vinha, loam da no-
ua lho teue em mercê, òc mandou di-

zer que fperaua em oSenhor Deosha-
ver delles victoria Íem outraajuda. Ao
dia leguinte pela manham amanheceo
aterra de Cananor cercada defles pa-
raos, &z doutras nãos quê per todas
paflauam de cem velas, loimdaNoua
vendo que oporto, òc palio per onde
auia de fair lhe era tomado , veolTe po-
er nomeo da baia em tal ordem , que
alli elle como os outros capitaens fe

po-
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podiam ajudar daartelharh , mandan- tuguefesquetkauaônacidade.Seguirt-
do-liies que jugallem comellafemcel- do aíli lua viajem tanto auaftte como
far, de modo que os inimigos os nam o monte Delu, tomou huma nao de
abalrroaílem

, porque niíto ellaua to- Calecut que depois de íaqueada man-
da íua ialuaçam, o que lefez comtan- dou queimar, dali veo ter a Melinde
ta ordem, que poito que as nãos, & & de Melinde a Moçambique, donde
paraos de Calecut nillo trabalhaliem paliado oabo de boa bperí-nça, veo
muito, o nam oufaram fazer, no quefe ter a huma ilhaaqueposnomedeSan-
pailbu todo odia ate quali lolpolto,a da Helena, cm que tez agoada, ilha

qual hora lendo ja dos índios mortos de muito bons ares, pollo que peque-
quatrocentos, ccdezalete, como lede- na, muito proueitola a todallas n( lias

pois íoube, & muitos feridos, & ai- nãos que a ella vam ter, pelaboa agoa,
gumas das nãos, & paraos metidosno fructas, & carnes que nclla acham, da
fundo, alleuantaram os inimigos huma qual leguindo viajem chegou a Lisboa
bandeira de paz , o que parecendo ma- com lua frota junta aos xj. dias do mes
nha mais que vontade nem defejo de deSeptembro, de mil, & quinhentos,
paz, mandou loam da noua aleuantar & dous, onde foi recebido dei Rei,
o leu guiam, lem a artelharia ceifar, & de todolos da Cidade com muito
com tudo os inimigos nam quiíeram prazer pola boa viajem que fezera, &
abater abandeira, mas antes capeando ilhas que delcobrira.

dauam a entender que queriam fallar

ao capitam, pelo que mandou também CAPITULO LX1III.
aruorar outra bandeira, dando- lhes fi-

nal de paz, com o qual leguro veo lo- *De como el Rei foi aforrado a Galiza
go à capitania hum Mouro pedir tre- vifitar a cafa do Jpojlolo San-
goas a loam da Noua ate o ouiro dia, ãiago.

que lhe concedeo a condiçam que fe

íaillem logo da baia , & deixallem o T) Er cafo das boas andanças, & fu-

pailo hure pêra elle fair quando qui- Jl celTo delias viajens, fazia el Rei,
ielle, o que adi fezeram, &indo elles aliem de luas acoitumadas efmollas,
diante, ik a noila fiota na lua reçaga outras dedinheiro,& fpeciariasamui-
íe luram todos da baia , lendo ja de tas cafas de religiam, aíli neltes reg-

noite, lurgindo nam mui longe huns nos, como fora delles, o melmoapef-
dos outros. Maspoltoqueatregoaain- foas particulares, pêra queperinter-
da duraíTe, nem por iflo deixaram os cellaro & oraç m deites prouueíle a
inimigos demandar anado alguns dos Deos lhe prolperar feus negócios de
ieus, pêra cortarem as amarras àsnof- bem em milhor, aliem do que aíli elle

ias nãos, & trás eltes almadias com como a Rainha peílbalmentevifitauam
gente pêra, tanto que as amarras fof- muitascafasdedeuaçam,entreasquaes
iem cortadas, lhes lançarem fogo den- prefopos de iraGalliza à do Apoítolo
tro, o que fezeram fe nam foram fen- banctiago ,fituada na cidade de Com-
tidos, & lhes logo nam refponderam poftella. Nefta romajemleuouconfigo
com tiros delpingardas,& de bombar- o Bifpo da Guarda dom Pedro, que
das, com que os fezeram afaílar. Nif- era também Prior de fancia Cruz de
to fe paliou toda aquella noite, ate a Coimbra, & dom Diogo lobo barata
alua dodia,naqu^l viramosnollosque Daluito, dom Martinho de Caltel
toda a frota dos inimigos fehia reco- Branco, dom Nuno Emanuel feuguar-
Ihendo pêra Calecut, do que deram da mor, dom António de Noronha
muitas graças a Deos, poios liurar de feu fcriuam da puridade, & dom Fer-
hum tamaohoperigo. D?llipartioloaó nando fegundo Marques devillaReal,
da noua fem tornar a Cananor, por fe aquém el Rei mandou depois de fer

jater defpedido delRei, & dos Por- em Galliza, por nam querer que íefou-
bef-
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beíTe qual dos da companhia era, que
todos acataíTem como a fuapeílba. Par- CAPITULO LXV.
tio el Rei deLisboa affòrrado no mes
Dodubro deite anno de mil, & qui- *De quomo el Rei quifera pajfar em
nhentos, & dous, fazendo íeu cami- Africa, £f> acauja porque defifitode

nho per Coimbra, onde vilitou o mol- o fazer, Ç£ darmada que mandou à
teiro debancta Cruz, & vendo que a índia , capitaens Afonfo 'Dalbu-

fepultura dei Rei dom Afonfo henri- querque, & Francijco 'Dalbuquer-

quez fundador daquella rica,&:lump- que, Ç£J da ida de Gonçalo Coelho à
tuofa cafa, requeria outra mais digna terra de S. Cruz.
aos merecimentos de hum tam magnâ-
nimo Rei, logo prefopos de a mandar T^ Mquanto el Rei viueofempre íeu

fazer de nouo, como depois fez, do \_j delejo, & vontade foi paliar em
modo que agora eítà. Dalli foi ter a Africa, pêra pelloalmente fazer guer-
IVlontemor o velho, & Aveiro, & ao ra aos Mouros, mas o tempo, & lu-

Porto, onde ordenou que a fepultura cellb delle nuncalhequisaiilodar azo,

de fam Pantaliam feacabafíe peloroo- oque no anno M. D. iij. quifera poer
do que o el Rei dom loam mandara emobra,comamefmacompanhia,com
em leu teltamento. Do porto foi aVa- que o dantes tinha ordenado, quando
lença de minho, & em algumas villas per rogo do Papa mandou focorro aos

deitas mandou fazer juítiçarigurofa de Venezeanos contra oTurco,quomo
peflbas em que ate aquelle tempo fe atras flqua dito. Sabida elta íuadeter-

nam poderá fazer execuçam, pela mui- minaçam pelo regno, todolos queita-

ta valia, & parentefeo que tinham na- uam apontados pêra a outra viajem fe

quelles lugares. De Valença entrou começaram daperceber no começo
em Galiza pela cidadedeTui,toman- deítanno de mil, & quinhentos, & três,

do dalli ocaminhodireitoateacafado mas a primauera deu de fim tam mao
bemauenturado Apoitolo, com muita final comchuuas, & tempeítades que
deuaçam, onde fe deixou conhecer, has fementeiras, que jà eram feitas, fe

ik foi feftejado, afíi do cabido da Sè, perderam pola mor parte, & às quef-
como dosgouernadores da cidade, & tauam pêra fe fazer na ro deu lugar, pe-
fidalgns que nella morauam. Elteveel lo que logo nocomeço do anno o paõ
Rei três dias contínuos na cidade de começou a ter valia, & pouco a pouco
Compoítella, acabo dosquaes, depois tanta, que nam tam fomente os pobres,
deter feito, por lua deuoçam, muitas mas osricos fentiam acareltia & veoa
efmollas àmelmacala, Sprital, & pef- tanto, que nem por dinheiro fe acha-
foàs neceiliiadas, fe tornou para o re- va trigo, nem nenhumoutropaõ.nem
gno, fazendo mercês a todolos hofpe- legumes, do que ha gente conítrangi-

des das calas emquepouiaua,ateche- da pola grande, & incoroportauel fo-

garaLisboa, ondeachoua Rainha nos me que padecia, comiam muitas vian-
paços deSanéfos o velho, dequem,& das defacoltumadas, raizes deruas, &
de toda a corte foi recebido com mui- outras coufas de que le depois legui-

ta alegria, li logo depois de fua vinda ram muitas doenças mortaes , pela qual
mandou, que fe fezelle huma alampa- caufa el Rei deliltio delU emprefa,&
da de prata defeiçam de humcaftello, quomo virtuofoRei mandou defuafa-
que mandou poer na Sè de Sanctiago, zenda comprar muito paó em Olte-
dianre do altar mòr, que era amaisri- landa, Holanda, Flandres, Inglaterra,

qua de quantas fe atèquelle tempo na- & França, ao que foram criados (eus
quella cafa offereceram, & alfi orde- de confiança pêra com mor diligencia

nouquelecomprafTerorendasemGal- o auerem, o qual paó depois deierno
liza, pêra feita alampada alumiar con- regno per fua ordenança le deu pelo

tinuamente de noite, &dedia,quo- culto. Neíte anno mandou elRei àln-

mo fe fempre depois fez. dia
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dia por capitara de três nãos Afonfo gaias, com que ferem de anemeflb co-

Dalbuquerque , & Franciico Daibu- mo fe foliem forrados de amotino, vef-

querque, teu primo por capitamdou- temle de pelles de alimárias, dequena
trás três, dos quaes, & do que palia- terra ha muitas. Vivememcauernasde
ram em toda a viajem fe dirá noanno rochas, & choupanas , nam tem lei,

de mil, & quinhentos, & quatro, era crem muito em agouros: guardam ma-
que Afonfo Dalbuquerque tornou ao trimonio, & iam muito ciofos de luas

regno. No mefmo anno mandou Gon- molheres, nas quaescoufasíe parecem
calo Coelho com leis nãos a terra de comosLapos í\ também viuem debai-

Santa Cruz, com que partio doporto xodó Norte, de lxx ate lxxxv grãos fu-

de Lisboa aos dez dias do mes de lu- geitosaos ReisdeNoroega, & Suécia,

nho, dasquaes por ainda terem pouca aosquaes pagam tributo, ficando lem-
noticia da terra, perdeo quatro, & as preemfua gentilidade, por falta dedo-
outras duas trouxe ao regno, commer- ctrina, da qual tirannia, no liuro que
cadorias da terra, queentamnameraó compus da fè, coilumes, & religiam

outras, que pào vermelho , aquecha- dos Lthiopios, Abexis era lingoa lati-

mam Brafil, bogios, & papagaios. na, "dedicado ao Papa Paulo terceiro,

na fim delle fiz huma deploraçam , emCAPITULO LXVI. que trato per extenfo, donde eíte ta-

manho mal procede. K tornandoa Gaí-
^De quomo elRei mandou duas nãos em par corte Real, depois que defcobriO

bufca dos corte Reaes y que feper- eita terra, & colteou huma boa parte
deram indo a de/cobrir fera delia fe tornou ao regno s & logo no an-

banda do Norte. no de M. D. i. deíejofo de defecbrir
mais delta prouincia, & conhecer mi-

GAfpar corte Real , filho de Ioam lhor o modo o trato delia, partio de
Vaz corte Real, foi homem aven- Lisboa aos xv. dias do mes de Maio,

tureiro, esforçado, & defejofo de ga- mas o que neita viajem paíTou fe nam
nharhonrra, pelo que propôs de ir dei- fabe , porque nunca mais apareceo,
cobrir terras pêra banda do Norte, nem fe foube dellenoua,atardançado
porque perà do Sul tinham ja outros qual, & mà íulpeita que fe começaua
deícuberto muitas , & aíli de lua fa- ater de fua viajem cauíaram o mefmo
zenda, como de mercês , que lhe el infortúnio a Miguel corte Real, por-

Rei fez, cujo criado jà fora em fendo teiro mor dei Rei , que pelo grande
Duque de Beja, armou huma naocom amor que tinha a feu irmam deterr.à-

aqual bem efquipada de gente, & de nou deoir buicar,& partiode Lisboa
todo o mais necelfario , partio do por- aos dez dias de Maio de M. D. ii. com
to de Lisboa no começo do veram do duasnaosfem nunca delle (e mais hauer
anno de mil, & quinhentos. Neíta via- noua. A perda deites dous irmãos fen-

jem defcobrio, perà quella banda do tio elReimuito, pela criaçam que nelr

Norte, huma terra que por fer muito les fezera,pelo que mouido de leu re-

frèfca, & de grandes aruoredos, co- ai, & piedofo moto, noanno feguinte
mo o íamtodasasquejazemperàquel- de M. D. iii. mandou duas nãos arma-
la banda, lhe pos nome terra verde. A das a fua cufta bufcalos , mas nem de
gente da qual he muito barbara, & hum, nem do outro fe pode nunca fa-

agrefte quafi do modo dos da terra de ber onde nem como fe perderam, pe-
fanfta C/uz , lenam que Iam aluos, & lo que fepos àquella prouincia&ater-
tam cortidns do frio, que a alvura fe ra verde, onde fe crc que eltesdousir-
lhes perde com a idade, & ficam co- mãosperderaõ,aterradoscorteReaes.
mo baços. Sam de corpo meaons, mui- Tinham efies dous irmãos Gafpar,&
to legeiros, & grandes frecheiros, fer- Miguel corte Real outro irmaó mais
vemíedepaostoítadosemlugardeaza- velho quelles, a que chamauam Vaf-

qusa-
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3ueanes corte Real, que era veador

acafa delRei, do feuconlelho, capi-

tam, & gouernador das. ilhas de fam
George, & terceira, & alcaide morda
Cidade de Tauilla, muito bom caual-

leiro, bom Chriitam, homem de iin-

gular exemplo de vida, & de muitas

elraollas , publicas, &lecretas, cujofi-

Iho herdeiro he Emanuel corte Real,
também doconfelho delRei, & capi-

tam das meí mas .'lhas que ao prefente

vive. Eíle Vafqueanes corte Real, na6
íe podendo periuadir que léus irmãos
eram mortos , neílanno de M. D. iii.

determinou de com nãos afua própria

culta os ir buícar, mas 'tendo el Rei
por exeufada lua ida, lho nam quis

confentir, nem feprocedeomais nelte

negocio, por fe ter por defneceflaria

to ia adeipefaque lenido mais íezeíTe.

CAPITULO LXV1I.

J)e como el Rei fez cortes em Lisboa
onde o

c
Principe foi jurado , Ç£ do

feruiço que lhe ospovos fezerampe -

raajuda das repartiçoens dos luga-

res 1)africa , t£ outras defpefas ne-

cejjarias.

DEpois da partida de Afonfo, &
KrancifcoDalbuquerqueperà ín-

dia, determinou el Rei noveram dei-

te anno de M.D.iii. fazerjuraroPrin-

cipe dom loam feu filho, por feu li-

gitimo herdeiro , pêra o que mandou
vir os procuradores das cidades , &
villas a Lisboa, a que também vieram

todolos Prelados, &fenhores, os quaes

juntos nos paços Dalcavoua , feze-

ram o juramento em mãos dei Rei

,

que per fua própria pelToa o recebeo

de todos em nome do Príncipe dom
Joam feu filho. Acabado elte acto, &
cerimonias , os eítados propoferam nos

dias leguintes os artigos, que lhe pare-

ceram ferem necelTarios pêra bem do
regno, aos quaes elRei refpondeo fe-

guodo o que cada hum delles requeria.

Neítas cortes concederam os procura-

dores das cidades, & villas a el Rei, pe-

raajuda dosgaítos, & defpefas, que

fazia nos lugares Dafrica,cincoenta mil
cruzados, exculando-le nam poderem
mais, porrelptito das fomes paliadas,

& careitia de todalas coufas, de que
todo o regno eltaua tam pobre, & ne-

cellitado, que fe nam atreviam fazer

•

lhe o ferviçoque defejauam,peraa ar-

recadaram do qual dinheiro lhes deu
elRei termos largos, & fufhcientes,

pêra íe fazer fem auexarem aquelles a

que a obrigaram deite feruiço tocaua.

CAPITULO LXVIII.

*Do que o almirante dom Vafquo da Ga*
mapajfou afegunda vez, que foi a

Índia ate chegar a Cochim.

ÍNformado el Rei per Pedralurez
Cabral doque paliara comei Rei de

Calecut , & das treiçoens que lhe os

mourosda terra armaram .determinou
deomandar outra vez a Índia, mas por

el Rei querer feparar da lua bandeira
cinco velas quetambem mandaua a Ín-

dia, de quetinhadada acapitaniaa Vi-
cente fodre , pêra ficar là , & andar dar-

mada contra os mouros: feexcuíoude
o fazer, pelo que deu a capitania da
melma armada a dom Vatquo da Ga-
ma, em que entrauam dez velas, de
que eram capitãens dom Luis Couti-

nho, Pedrafonfo daguiar , Francifco
daCunha,loam Lopes pereítrelo, Rui
daCaítanheda, Gil Matofo, Luis Fer-
nandez , António do campo, Diogo
Pirez, & das cinco velas que hiam fe-

paradas em capitania per fim era capi-

tam Vicente Sodre, tio de dom Vaf-
quo da Gama , os outros capitãens,

eram Brás Sodre feu irmam , Pêro Da-
taide, Pêro Raphael, cc Joaro roisbtt-

darças. Alem deltas xv. velas mandou
elRei madeira laurada pêra huma ca-

rauella que feauiadarmarem Moçam-
bique, pêra guarda daquella coita ate

Cofala. Fitas d%is armadas partiram

do porto deBethelem aos de/ dias de
Feuereiro de M. D. ii. tendo el Rei da-

do a dom Vafquo, da Gama ,
pouco

antes, quepartilTe titulo dalmirante do
mar da índia, por lhe gratificar os fer-

.uiços,
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uiços, que lhetinha feitos, & fperau*, prefo o hauia deleuar à índia, &daht
que lhe fize lie nelta viajem. Alemdef- a Portugal, com medo d.»squaesamea-

tab xv. velas mandou el Rei aparelhar ças prometeo de darcadannodous mil

maii outras cinco deque deuacapita- rneticaes douro de páreas, & as daquel-

nia a Eiteuarn da Gama primo com ir- le anno mandaria como feire em terra,

mam de dom \ afquo da Gama que pêra firmeza do que ficaria com elle

pai tio de Liíboa o primeiro Ddbrildo Mafamede Enconij, queera alegunda

meftto anno, osoutros capitaenseraõ pelioadeleuregno,aquemelReique-
Lopo Mendez de vafquo goncellos, ria grande, & lecretomal, com medo
Thomas de carmona, Lopo diazeria- que tinha de lhe tomar o regno, que

do de dom Aluaro, & Joam de bona- elle tinha ufurpado a outro, que fora

gracia Italiano. Dom Vafquo da Ga- Rei. Dom Vaiquo crendo que era ver-

ma paliou o cabodeboaSperançacom dade oque lhedezia ololtou: maselle

toda lua armada ate chegar ao cabo das depois que fe vio em liberdade , defe-

correntes,femlheacontecercoufaque jofo quetiuelíe dom Vafquo daGama
de contar feja, donde mandou Vicen- alguma auçam pêra matar Mafamede
te bodrè feu tio com onze velas das da Enconij, nam quis mandar as páreas, o
companhia, que o foliem lperar a Mo- que vendo o prefo , entendendo a mal-

çambique, porque com as quatro que- dade dixe a dom Vafquo oquelhepa-
ria ir a Cofalla ver o lítio do porto,& recia , &quam mao homem el Rei era,

modo dagente da terra, do Xeque do & que pois o aíli enganara, que elle à

qual lugar foi bem recebido, & fican- fua eufta queria pagar os dous mil me-
do amigos fepartio pêra Moçambique, ticaes douro, oque aíli fez, & dom
com ao fair do rio de C,ofalla perder Vafquo o deixou ir liuremente perà
humadasnaes, mas agente, & fazen- cidade, ficandoambosgrandesamigos.
da fe falvou toda. Em Moçambique fe De Quiloa foi dom Vaiquo por calo

vio com o Xeque, que era outro, & das correntes ter anuíra enfeada,oito

nam oque alli achou da primeira vez, legoas abaixodeMelinde.&poítoque
que foi à Índia, que lhe fez muita cor- muito defejafle dever elRei, pêra lhe

telia, & galalhado, mandando dar to- gratificar a boa companhia que lhefe-

do o aviamento neceílàrio perà frota: zera da outra vez, o nam pode fazer,

o que feito partio caminho de Quiloa; com tudo elRei o mandou vifitar per

leuando configo a carauella, que fear- hum degradado per nome Luis de

mou em Moçambique, de que deu a Moura , que alli deixara Pedralurez.

capitania a Joam Serram, porque fua Cabral. Feita agoada, & carnajem fe

tençam era fazer guerra ao Rei, que fe partio perà índia, & em chegando ao

«hamaua Habrahemo, & lhe deftruir monte Delli, topou huma nao do Sol-

a cidade fenam fezeíTe emenda dos er- dam de Babilónia chamada Merij, de
ros paliados. Chegados a Quiloa logo que era capitam loarfaquim, nao gran-

iras elle chegou Eíteuam da Gama com de, & bemarmada, quepartiradeCa-
ascinco nãos deque era capitam , que lecutcarregadadelpecearias, &outras
todas faziam numero de xix.velas,por- mercadorias pêra Meca em que auia

que anão de António de Campo eígar- muitos romeiros, que per fuadeuaçaã

rara da companhia. El Rei de Quiloa hiam vifitar o fepulcro do leuprophe-

houue tamanho medo com a chegada ta Mafamede, aqual tomou commui-
deílas nãos , que de fua própria vonta- to trabalho

,
por fe os mouros defende-

de mandou dizer a dom Vaiquo daGa- rem mui bem todo aquelle dia, & a

rrta, que (e queria ver com elle, o que noite feguinte, mas ao outro dia foraô

fe alli fez, & nasviftas, que foram no entrados, & mortos mais de trezentos,

mar, dom Vafquo o prendeo, e ode- & alguns mininos que nella hauia man-
fenganou, que íe fenam fazia vaíTallo, dou dom Vafquo daGama levar ha fua

& tributário dei Rei íeu fenhor, que nao, com tençaõ de os fazer frades no
M mof-
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morteiro de nolíaSenhoradeBethelem. dolos da cidade de muita trifteza. A-
Tomada efta nao dom Valjuo da Ga- quella noite fez dom Vafquo chegar

ma fe foi a Cananor onde entregou a todalas nãos ornais perto de terraque
elRei o leu embaixador, que manda- cada numa pode, & emamanhecendo
ra a Portugal, & lhe deu hum prefen- mandou esbombardear a cidade, no
te que lhe el Rei dom Emanuel man- que entre outros damnos que fez foi

daua, do qual foi recebido com gran- derribar o Cerame dei Rei , que etta-

deaparato, &muitacorteiu: oquefei- ua junto da praia, oque feito fe partio

to íefoi lançar fobello porto de Cale- pêra Cochim, deixando Vicente fodre

cut, onde em chegando tomou alguns com féis velas, pêra guarda da colU
paraos em que poderia auer ate cinquo- do Malabar,
enta Malabares da cidade, fritando alli

furto fem fazer moítra de guerra che- CAPITULO LX1X.
gou a fua nao hum mouro veílido em
trajos de frade de fam Francilco, que T>oque o Almirante dom Va/quo da
os nollos cuidaram que foífe algum dos Gama fez em Coebim ,& Calecut , £5

queíiauam com Aires correa quando o domais que pafi"ou em fua viajem
mataram, mas em chegando, &dizen- atè tornar ao regno.

do Deo gracias, dixe logoque era mou-
ro, & que vinha alli por poder chegar "TVT A mefma hora que dom Vafquo
às nãos, fem lhe fazerem mal, pêra dar 1_\| da Gama lançou ancora no por-
recado ao capitam, como el Rei que- to de Cochim oveo ver a nao o feitor

lia com cl!e paz, & amizade, porque Gonçalo Gil Barbola, com os outros
do que ie ateli paliara lhepeíaua mui- Portuguefcs que com elleeítauam ,de
to, a iíto reipondeo que elle queria o que foube ahonrra, gafalhado, & boa
mefmo, & que a ilTo era vindo, mas amizade que tinham todos recebido
que em linal do que dizia lhe mandalTe dei Rei de Cochim , do que foi muile-
entrtgar a fazenda que tomaram a Ai- do, & no mefmo dia o mandou elRei
res Correa, ou o procedido delia, no vifitar per hum Naire, dos principaes
que fe paliaram tantos recados , que de fua cafa, & logo aíTentou com dom
íentindo dom Vafquo que eram tudo Vafquo que fe viíle ao outro dia com
enganos, mandou dizer a el Rei pelo elRei, o que aíii fez, & lhe deu hum
mefmo Mouro que andaua neftes ne- prefente de muitas peças douro, pra-

gocios, que fe nam fezeíle o que lhe ta, brocado, & feda, entre as quaes
mandara dizer , que por vingança da auia huma coroa douro, dizendo-lhe
morte Daires correa mandaria enfor- queelReidomEmanuelfeufenhorlhe
car todos aquelles Malabares feus fu- mandauaaquelleprefentecomoabom,
geitos que tinha prefos, ao que elRei & verdadeiro irmam, òcamigo doque
namrefpondeo, peloquedom Vafquo fe el Rei de Cochim teue por muito
mandou enforcar os Malabares, &de- honrrado, & em final damor mandou
pois de mortos lhes mandou cortar os per dom Vafquo aelReioutroprefen-
pès, &mãos, &oscorposmandoulan- te em que entrauam dous barceletes

<;^r ao mar, pêra com a m.uè irem ter douro com muita, & mui rica pedra-

à praia, & os pôs, & mãos mandou me- ria, & huma pedra do tamanho de hu-
ter em hum parao, & a toalevarater- ma avellaa, que fe acha na cabeça de
ra per dous bateis, & nelle huma car- huma alimária, de que ha muito pou-
taperaelRei de Calecut defafiando-o cas, aque os índios chamam Bulgol-

a guerra de fogo , & langue, da parte dalf, a qual pedra tem gram virtude
dei Rei dom Emanuel leu fenhorallia contra todo género de peçonha. Nef-
elle, como a rodos feus amigos, &fu- tas viltas entregou elRei de Cochim a

geitos, & tfalTallosi a qual carta, &ef- dom Vafquo da Gama o feitor Gonça-
pantofo prelentefoi paraeiRei,&to^ lo Gil Barbofa com todollos outros

Por-



dcl Rei dom Emanuel. Ot

Vortuguefes que Yhe ficaram a cargo, òc amizade, no que andauam os mef-
muito alegre pollos atelli guardar dos mos filho&lobrinhodoBramana,mas
perigos, &treiçoens, que lues os mou- comoelReiera mudável .índuzidope-
ros de toda aquella província cadadia los mouros, vendo como dom Valquo
armauaõ, & pelo meímo modo entre- eltaua alli comtam pouca companhia,
gou dom Vafquo a elRei de Cochim o mandou cometer com xxxiiij. par-' os,

Diogo Kernandez correa, que auiade dos quaes lenam pode desfazer lem
ficar por feitor, & Lourenço Moreno, deixar a ancora , & calabre que man-
& Aluaro Vazefcriuaens dofeucargo4 dou cortar em dando avela, nem com
com todolos outros Portugueles que iíto poderá eicapar fe lhe o ventoter-
com elles ficaram. Poucosdias depois reno nam feruira, comque fe apartou
delias viitas vieram a dom Valquo em- da terra, feguindo-o com tudo os pa-

baixadores de certa gente Chrittãa, raos ate queper ditaappareceo Vicen-
que habita nas terras de Cranganor, te bodre, aquém elle mandara reca-
pedir-lhe queosquizefXe tomaremfua do pela carauella que trouxera deCo-
guarda, & em nome delReide Portu- chim, que vieile ter com elle a Cale-
gal os defender dalli por diante em cu- cut , com cuja vinda , os paraos foram
ja vatíallagem fe punham do que elle deltro^ados , & morta muita da lua

deu graças a Deos, & lhes prometeo gente, o que feito, dom Vafquo le foi

em nome dei Rei de ofazer alli elle co- a Cochim, onde em chegando mandou
mo todolos os outros capitaens que a enforcar o bramana, per quem el Rei
Índia uieíFem, doscoltumes, & reli- de Calecut mandara o recado , & o
giam dos quaes direi adiante em feu melmo fezera ao filho, & lobrinho fe

lugar. Andando dom Vafquo da Gama lhe nam efeaparam danao, ames defe
oceupado nas coufas que compnam a defcobriratreiçam. El Rei de Calecut
fua torna viajem , mandou el Rei de foi mui trilte pela morte deite Brama-
Calecut dilhmuladamente hum Bra- na, & vendoquenem per manha, nem
mana, fob Ipecia de dizer que queria per força le podia vingar a fua vontade
ir a Portugal, com hum feu filho, & dosnolíbs, determinou com cartas,&
hum feu lobrinho que trazia configo , recados fecretos cometer el Rei de
pêra aprenderem letras, & verem o Cochim, fazendo- lhe grandes ofFere-

modo que os Chriítãos tinham de vi- cimentos, fe lhe quifeííe entregar os:

uer na Europa, ma^algunsdias depois, Portuguefes que eftauam em lua terra,

de pratica em pratica, com muidpru- & n^m dar carga as nãos, lobello que
dencia veo deicobrir a dom Valquo, lhe efereveo três vezes, mas elle lhe
que elle era alli vindo da parte dei Rei refpondeo muito ao contrario, dizen-
deCalecut a pedir-lhe quequileíTefer do que nam era coftume de bons Reis
feu amigo, & ir com toda fua armada ferem traidores, nem fè perjuros aos
aCalecut, onde lhe daria carga para que fe delles fiauam, & panham fuás
quantisna ^squileife, &allemdiftolhe peíToas, bens, & vidas debaixo de fua
mandaria p^g^r tudo oque feaos Por- guarda, & verdade, ha qual faltando
tugueles la tomara. Dom Vafquo de- le nam podiam chamar Reis. Deites
tern inou de o fazer, polto que foflè recados deu elRei de Cochim contaa
contra vontade de todolos outros ca- dom Vafquo quando fedeiledefpedio
pitacns, com tudo para lua fegurança, pêra tornar aoregno, nemlhoquisdi-
mandou deter o Bramana n> nao Def- zer antes, por o nam delenquietar, &
teuam d*Gama, a quem deixou cargo dar trabaihocomlulpeitadepodercui-
detoda a frota, & elle com a fua nao, dar que aceitaria os partidos que lhe
& huma caravella fe foi aCalecut, le- el Rei de Calecut tinha offerecido.
vando configo o filho, & fobrinho do Dom Vafquo da Gama lhe agradeceo
Bramana, onde depois de lurto lhe muito efta boa vontade, & lealdade da
mandou elRei muitos recados depaz, parte dei Rei feu lenhor, dizendo-lhe

JV1 ii per-
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perante muitos dos feus Panicaens, a el Rei de Calecut fe lha fazer quifeíTej

Caimaens, ik Naires que deixaria na nem outra peilòanenhuma. Feiio*,&
índia tantas nãos da íua armada com confirmados elV.es contratos, do m \ ai-

que fejiuelíe por feguro do poder dei quo da Gama entregou aelRei deCa-
Rei de Calecut, do que el Rei de Co- nanor Gon^allo Gil Barbofa que alli

chim moihou grandecontentamento, ficaua por feitor , & Sebaltiam Alurea
principalmente por lho dizer diante & Diogo Godinho por lcrivaens,&ou-
daquelles, dosquaesfabiahaueralguns tros Portuguefesquecom elles ficarão,

que por relpeito dos Mouros nam ti- que feriam ate xx. os quaes elRei to-

nham boa vontade aos noiíbs. Partio mou em íua fè, & guarda, o que feito

dom Valquo da Gama de Cochim pe- fe partio pêra o regno aos xxviij. dias

ia Cananor com dez nãos carregadas a domes de Dezembro, de M. D. ii.com

bufear três que là eftauam a carga , & treze nãos carregadas defpecearias , &:

lendo três legoas dePandaraneiairam doutras riquezas, deixando ordenado,
a elle vinta noue nãos que el Rei de que Vicente Sodre com iuaarmadafi-
Calecut tinha preftes para o mandar calie na coita do Malabar, onde anda-
cometer, coní as quaes per confelho, ria ate o mes de Feuereiro, & fe ate

& parecer dos outros capitaens deter- aquelle tempo el Rei de Calecut nam
minou de pelejar,& ordenou que folTé fezefTe guerra a el Rei de Cochim , que
diante Vicente Sodrè, PeroRaphael, entam le folie ao eltreito domar Dará-
Diogo pirez por irem boiantes , os bia fazer guerra aos Mouros, como tra-

quaesafterraramduasnaosdosMouros zia para regimento. Os capitaens que
que vinham afaltadas hum pouco das ficaram com Vicente ÍSoHré foraô Brás
outras, Vicente Sodrè com huma, & bodre feu irmam, Pêro Dataide, Pêro
PeroRaphael, & Diogo Pirez com a Raphael, r/ernam Rodriguez Badar-
outra, & as renderam antes que dom ças, & Diogo Pirez, o que alli ordena-
Valquo,nemnenhumadasoutrasnaos do partio o Almirante para o regno,
darmadachegallemaelles, a gente das íem tomar terra lenam era Mocambi-
quaes fe lançou toda ao mar, de que os que, onde íez augoada, & carnagem,
nofíbs mataram dos bateis mais detre- & feguindo lua viajem lhe deu no cabo
zentos. As outras nãos dos mouros, das correntes hum temporal, com que
vendoo desbarate das duas , fe acolhe- le perdeo da frota a nao Delfeuam da
ram a terra fem dom Valquo os poder Gama, & dom Vafquo chegou com as

alcançar. A^haram-leneítas duas nãos outras a Lisboa ao primeiro d:a domes
algumas coulas de preço, entre as quaes de Septembro doanno de M. D. iii. on-
hauiahumidolodouroquepefauatrin- de elRei entam eltaua, que orecebeo
ta arratt-is, de figura muito monfiruo- com tanto prazer, quanto fua boa an-

fa que tinha por olhos duas ricas elme- dan^a requeria, o qual logo foram vi-

raldas, cubertode hum manteodouro fitar anão os mais dos lenhores, & fi-

demartello, bordadode pedraria, com dalgosque fe entam acharamnacorte,
hum robi nospeitosdotamanhodaro- & o acompanharam ate o paço, indo
dadehumcruzado. Defpejadasasnaos, diante delle hum leu pajé, que leuaua

dom Valquo lhes mandou poer o fogo, em huma bacia dagoa as mãos osdous
que fe ateou de modo que todasarde- mil miticaes douro das páreas dei Rei
ram a vilta da frota. Dalli le foi a Ca- deQuiloa, & alli os contratos que fe-

nanor buícar as três nãos queitauam a zera com elle, & com o de Cananor,
carga onde afTentou pazes, ò^ amiza- cc Cochim. Deftes dous mil miticaes

de com elRei doqne fe fezeram con- douro mandou elRei fa7er huma cuf-
;

tratos, aífinados, & alfelados por am- todiaparaoSacramentodoaltar,guar-
bos, nas quaes entraua el Rei de Co- necida de pedras preciofas que min-
chim, prometendo el Rei de Cananor, dou ofterecer no molteiro de Bethe-
de nunca lhe fazer guerra, nem ajudar lem: depois da vinda de dom Vafquo

da
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da Gama a féis dias chegou a Lisboa Dabnl, & chegaram à mea noite a hu-
Llíeuam da Gama. ma ponte, iete legoas Darzilla, quefe

charoa a ponte grande Dalcacer ondeCAPITULO LXX. foram fentidos dos guardas, que vigia-

uam o palio, ao que o Alcaide logo la-
'Decomo dom 'Joam de Menefes y íS dom hio, mandando tocar o leu tambor, ao
Joam de Menefes Conde de Ta- que em amanhecendo acodio o Xeque

rouquA foram correr o campo dos colotos com muita gente, &le vie-
Z)alcacerqu:í>ir, ^S do que ram todos poer em hum outeiro apar

lheaconteceo. Dalcacer, que fe chama o outeiro dos
prazeres, onde ordenaram íuashazes*

CAfarElcabir a que nos chamamos quomohomensque determinauampe-
Alcacerquibir elta iituada junto leijar , o que vendo o Conde mandou

do rio Luco, o qual crece tanto den- dizer a dom Joam, que era o que lhe

xurro que entra muitas vezes polas por- parecia, ao que relpondeo que mui
tas da cidade, aqual dizem os mou- bem, pois achauamoquehiarobufcar,
ros que edificou Manlor Rei , & Pon- & no meímo inltante poleram toda lua
titice de Marrocos. Viuem nella mui- gente em ordenança,' o que íeito co-
tos homens nobres , & mercadores ,& meçaratn de caminhar pêra os mouros,
alli letrados per cafo de hum collegio , os quaes os vieram cometer com efea-
queahihaàemquefelèphilofophia, & ramuça, mas vendo que os Chriliaos
outras artes, nam temagoafenamado nam lahiam da ordenança, emquecom
rio, & de ciiternas, porque carece de fuás hazes feitas vinham demandar o
poços, & fontes. HatambemnaCida- corpo da fua gente, caminharam algum
de hum Sorit.il era que ie recolhem,& tanto mais adiante fazendo moltra de
curam muitos pobres, & fora delia ha quererem peleijar, mas vendo que os
muitos jardins de ortaliça,&boâs frui- nolTos os hiam determinadamente co-
tas, aterra he tam fértil que ordinária- meter, voltaram, aquém os noífos fe-

mente colhem de hum alqueire de paõ guiram o alcance atè as portas da villa*

quelemeamtriata. Tinham os Reisde & lhes mataram cento, & oitenta de
íèz nelU depoisqueelReidom Afon- pè, apertando- os tanto , que muitos
fo quinto ganhou Arzila, ate que lha delles nam poderam hauer ha porta,
em noilo tempo loltaram , hum capitão pelo que por íe de todo nam perderem,
comtrezentosdecauallo.&outragen- voltaram quomo homens defeípera-
te de pè, com que, & com os outros dos, & deram com tanto esforço nos
mouros dacomarca, & fronteiros cor- noífos , que derribaram , & feriram
ria muitas vezes Arzilla , do que el Rei muitos , entre os quaes o foi no roltro
dom Emanuel tinha desgoíto , & por dom Duarte de Menefes , filho mais
elíe refpeito fereueo a dom Joam de velho doCondedeTarouqua, &Pero
iVlenefes que lhe teria em ferviço fazer Leitam Adail, mas o*, que cairam fo-
continua guerra àquella cidade, fobre ram focorridos, & afli íe começaram
o que fereueo logo dom loam a dom devir recolhendo atè buma ponte pe-
Joam de Menefes Conde de Tarouqua, quena , que fe chama Decelam , que ef-

que ja era tornado da viajem que feze- tà mea legoa Dalcacer, vindo jà ape-
ia emfauor dos Venezeanos, &eílaua gado com elles o Alcaide com nove-
entam na cidade de Tanger , de que era centos de cavallo. Mas depois que os
capitam, & gouernador, que fe ajun- noiíos paliaram aponte, dom loam os
talTem pêra ambos irem correr Álca- pos em ordenança com determinação
cerquibir,oqueaflifez,&veoteraAr- de peleijar com os mouros fehapaíTaf-
2ila com duzentas lanças, & dom Joaõ fem, o que elles nam fezeram, fe nam
fahio com duzentas, &trintaemdiade depois que viram os Chriftãos bem a
Pafcoela, do anno de M. D. iii.no mes longados, & com o íocorro que lhes

vi-
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vinha o começaram de feguir de bem mengo que fugio da villa fem fer fen-

peno,ate chegaremaoutraponteque tido, & foi dar auifo aos mouros, do
eltà leis legoas Darzilla, tendo ha jà que nam fabendo parte os capitaensfe-

paíTado obra decinquoenta decauallo guiram leu caminho do modo que o
dos Chriiíãos , mas tanto que a outra tinham ordenado atè chegarem as al-

gentepaflou, domjoam fez corpo ípe- deas,ondej* nam acharam os aduares,

rando que paUafrem os Mouros, pêra porque nameíma hora, que fouberam
peleijar com elles, que jà nelta lazam da vinda dosChriltãosfe foram, oque
leriam mais de mil, & trezentos de ca- os das aldeãs nam poderam fazer tam
uallo, o que elles nam fezeram, mas
antes fe tornaram dalli pêra luas calas,

& osChriftãos fe foram Ar/illa, don-
de fe oConde tornou pêra Tanger. As

aíinha , que os noflos nam eatiuaíTem

nella obra de cincoenta almas, & ma-
tallem outras tantas,& tomaflem mui-
to gado. Roubadas as aldeãs, os nof-

peíToas conhecidasqueleacharamneí- íos fe começaram de recolher, vindo-
ta entrada foram, dom Duarte de Me- lhes jà nas coitas muitos mouros de ca-

neles, filho do Conde de Tarouqua, uallo dos Dalcacer, com que ouueraó
dom loam Ladram filho do Conde de
C ncanhede, dom BernaldimDalmei-
da, filho do Conde Dabrantes , dom
Pedro leu irmam, Rui de Soufa, dom
George de Cralto , Rui de Vafquo

muitas efcararouças , & fezeram vol-

tas, em que mataram alguns , & elles

mataram quatro Chriiíãos, & foione-
gocio tam trauado, quedomPedrode
boufa , que era nelta companhia teue

Goncelos, Sancho de Vafquo Gonce- muito trabalho emrecorher a gente da
los, dom Afonfo Dataide, Francifco efcaramuça.aqualrecolhidacaminhou
Pereira Peftana, Gonçalo MendezC,a- acaualgada com que entraram em Ar-
coto, Líteuam Coelho alcaide morde
Arzilla, Diogo Pereira, Francifco do
Soueral, António da Fonfeca conta-

dor deTanger, & Rui Gomez.

CAPITULO LXXI.

^Doutra entrada que o Conde Tarou-
qua , ÇJ) dom Ioum de Mene[es fe-
zeram atè hu*na legoa 'Dal-

cacerquibir.

c Orno domloamdeMenefesíabia

zilla , fem acharem quem lhe mais fdilTe

aocaminho. Neftenegocio foramdrm
Duarte de Menefes, filho doConde de
Tarouqua, Rui de Soufa, que matou
hum mouro de cauallo dos que fairam

Dalcacer, Aluarobarreto, Gonçalo ça-

coto , Francilco da Coita , Llteuam
Barrofo, Antam Martins, Bern*ldim
Velho. Chegados a villa, & partido o
defpojo, o Conde fe tornou pêra Tan-
ger, achoufe também nelte feito Trif-

tam vogado natural Dalanquer , que
nelte tempo era fronteiro em Arzilla ,

< grande gofto, que el Rei leua- o qual depois acabou feus dias defaf-

uad°lle guerrear os Mouros Dalcacer- tradamente , porque o matou huma
quibir, neíte mefmo mesDabriídeM. lioa, a que elle com outros cauallciros

D.iii. mandou efpiar a terra, & foube íahio a bufcar a morte que lhe alli ei-

dos elcttas como os Mouros de duas taua aparelhada, do que el Rei leuou
aldeãs, ik. dousaduares, queviuiamde delcontentamento, porque era Triltaó

longo do rio, ahuma legoa defta cida- vogado bom homem, & muito bom
de, andmam mui defcuidados de os cavalleiro, de quem ficou hum filho per
Chriltãos poderem la chegar , o que fa- nome loam vogado que ainda vive.

bido mandou recado ao Conde de Ta-
rouqu' , o qualfeveo logo Arzilla com
duzentas, & vinte lanças, onde achou
dom loaô preltescom duzentas,& trin-

ta, mas o dia que dahi partiram foraõ

defcubertos per hum bombardeiro fla-
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tenta mouros, & cáptiuaram ieíTentáCAPITULO LXXil. homens , & molheres, em que entra-

ram algumas das fermoias-, oque feito

'Doutra entrada que domjoam de Me- ie começou de recolher, lendo ainda
11efes fez no mejmo atino•. noite, mas em amanhecendo o vieraó

cometer muitos Mouros, de cauallo de

NA ferra de Benagulfateeítamhu- todas aquellas aldeãs de que ie desfez
mas aldeãs iete legoas Darzilla, com muito trabalho, & perigo, porque

em huma deitas aldeãs tinha fabido lhe feriram muitos homens, ik caual-

dom Joam de Meneies que eítauam as los,com tudo elle chegou a Arzilla,iem

mais fermofas Mouras que auia em to- lhe matarem nenhum. Neíta entrada le

da a comarquaDarzilla, & Tanger,

&

acharamdom bernaldim, dom Pedro,
que as guardauam muitos caualleiros dom loam Ladram, Francifco Perei-

Mouros, auidos pelos mais valentes ho- ra peftana, Pêro Moniz da filva , Ro-
mens de toda aterra, feus parentes,

&

drigo de Vaiquo Goncellos , Sancho
namorados, & por eita aldeã eítar en- de Vaiquo Goncellos, Gonçalo Men-
tre outras que fe também guardauam» dez çacoto, & Joam deFigueredo.
tinha o caio por duuidofo, com tudo
mouido das nouas que tinha da fermo- CAPITULO LXX1H.
fura daquellas Mouras, com deíejode
fazer delias ferviço à Rainha donna *De como el Rei de Calecut começou de

Maria , que lhe tinha mandado pedir fazer guerra a Trimumpara Rei
algumas das que captiuatíe , pêra fe de Cochim > tê porque caufa.

delias feruir, determinou de dar neíta

aldeã, poipofto o perigo que niiToha- T"\ Epois da partida de dom Vafquo
uia,& receio, de o fentirem das outras, ft ) da Gama, determinou elRei de.

por ferem muito vifinhas, pêra o que Calecut poer em obra a má vontade
mandou fazer huma foma de tochas, que tinha a el Rei de Cochim, miftu-

com determinaçam de a cometer no rada ja com enveja de o ver profpero,

íono da modorra, o que feito pardo & lua Cidade ir em crecimento como
Darzilla com duzentas lanças, & paliou proueito que recebia dosPoitugueíes,
per todalas outras aldeãs iem ler fen- pêra o que começou defazerapercebi-
tido, porque a noite era efeura, & de mentos deguerra. Sabido iíto em Co-
tormenta, & em chegando fobela ai- cljimouue muitos dos Mouros, &gen-
dea que feria hum pouco antes de mea tios dos principaes da terra que acon-
noite mandou acender as tochas& com felhauam el Rei que por euitar taraa-

ellasacefas deu nella afom de trombe- nho perigo deuia fatisfazer a elRei de
tas tam de fubito, que os Mouros que a Calecut.com a entrega dos Portugue-
guardauam , poíto que esforçados foi- fes queítauam em feu regno, o qual

lem, namtiueram animo pêra mais que conleiho elle nam quisfeguir , masan-
pera como homens defacordados , & tes dixe aos que lho dauam, que fe lhe

defatinados do fomnojfe defenderem o mais fallaílem niffo os mandaria caiti-

milhor que poderam, & foitamanhaa gar, que nam era elle o Rei quehauia
grita dehes, &dasmolheresquefeou- dequebrar fuafè, & verdadepelaqual
uio pelas outras aldeãs, donde nam taô nam eítimaria perder todo feu regno,
fomente lhes nam acodio ninguém , &eítado:affi que tendo por certaa vin-

mas antes asdefempararam os mouros da dei Rei de Calecut, começou de fe

que nellas viviam acolhendoiTe pêra aperceber o milhor que pode. Neíte
dentro da ferra com fuás molheres, & tempo Vicente Sodre que ficara por
filhos, pelo que domjoam teue tem- Capitam do mar, veo ter com íua ar-

po pêra s» fua vontade faquear eita, em mada a Cochim, mas polto que efta

que os Chriítãos mataram mais de oi- guerra folie ja divulgada, &.lhe Dio-
go
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go fernaridez cotrea feitor requerelTe do em todoilos da cidade, que D ;ogò
quefenamfoU^&delembarcalfecom hernandez correa parecendolhe ta/.<.r

a gente quea"; nãos podeltemexcular, mil hor o partido dei Rei de Coe tiim,&
pêra ajuda, &fauor dei Rei de Cochim, que comido le fariam as pazes enfrei-

em feu delles, elle o nam quis fazer, le, cc o de Calecut, lhe pedio embar-
dando a iílb luas razoens, asquaespa- caçam pêra ie ir com todoilos Portu-

rece que em tal tempo, & de tanta ne- gueíes pêra Cananor, onde eftariam ate

ceflidade nam tinham lugar : finalmen- vir a armada de Portugal , o que lhe el

te fem ter conta com o que lne Diogo Rei eitranhou muito, dizendo-lheque

Fernandez Corrêa requeria, & com- ainda elle nam era morto, nem el Rei
pria aferuiço dei Rei, elle le fez avela de Calecut fenhor do regno de Co-
caminho do cabo de Guardafum , chim, o qual todo, & lua pelloa elle

Iperar as nãos de Mouros pêra fazer auenturariaporleruiçodelReide Por-

prefas do que fperaua mais proveito tugalleuirraam,doque Di< goFernan-
t]ue da guerra dei Rei deCalecut com dez, & todoilos Portugueles, que em
o de Cochim. FazendoíTe eitesaperce- Cochim eítauam, ficaram nam tamíó-
bimentos de guerra, ouue de parte dos mente fatisfeitos, mas elpantados,con-
Reis ambos muitos recados, mas o de firmando aopiniam que delle tinham,
Cochim per nenhum modo quis con- como depeíTba em quem nunca acha-

ceder ao deCalecutaentregados Por- ram engano, nem falta no que prome-
tuguefes, pelo que cada hum delles fe tefle. Delta guerra fe^ el Rei de Co-
determinou emfazer guerra aooutro: chim capitão hum íeuiobrinho,& her-

o de Cochim ajuntou codafua valia na deiro, pornome Naramuhim, ao qual

mefma cidade, & o de Calecut em Pa- mandou com cinco mil, & quinhentos
nane, pêra o qual,allemdefeusfugei- Naires, que forte ahum paflo quecha-
tos, & valTallos, fe vieram muitos fe- mam dovao, por fepaíTar de maré va-

nhores daquella prouincia, defejandtí ?ia pelo geolho.perondeelReideCa-
lançar os noiros , fora da índia , por lecut queria entrar na ilha de Cochim.
amor dos mourosqueosailToinduziaó Sabendo el Rei de Calecut , que Na-
com muitas dadivas, prefentes, & an- ramuhira eítaua no palio do vao , com
tiga amizade. Chegou a tanto cuida- receo delle, porque era hum dos mi-
rem todoilos Malabares que naõ podia lhores Caualleiros de toda a terra da
el Rei de Cochim deixar de perder feu Malabar , & muito bem efeançado nas

eitado daquella vez, que dos feus vgf- coulas da guerra, kreueo huma carti

ialos mefmos fe lançaram os mais com a el Rei de Cochim, naqual lhe pedia
o de Calecut, entre os quaes foram o outra vez a entrega dos Portugueles^
Caimal deChirabipil, o de Cambalaõ, ao que el Rei deCochim relpondeo o
& o da ilha grande queftà defronte de meírao que fizera das outras vezes^

Cochim, pelloas principaes de feu re- pelo que elRei de Calecut moveo lo-

gno; mas elta guerra nunca pareceo go leu exercito, jurando de nam tor-

bem aNdbeadanm fobrinho dei Rei de nar a fuás terras fem deixar deltruidas

Calecut feu único herdeiro, que per as delReideCochim, comtudo aspor
muitas vezes lhe aconfelhou que anão onde entrou, polto que o foliem , naó
fezeiFe prophetizando-lhe que delia empeceo , porque eram de valfallos

haviam ainda de recrecer muitos ma- desleaes delRei deCochim, queanda-
les, & damnos; doque el Rei fazendo uam com elle, oqual partio das terras

pouco cafo, em hum dia certo que lhe deRepelim, ao derradeiro d ia de Mar-
feus feiticeiros aflinaram, pêra a co- ço deite anno de mil, & quinhentos,
meçar, partio de Panane mui podero- £c três, & aosdous dias Dabrilchegou
fo, tomandoocaminhopellasterrasde ao palio do vao, onde alguns dos léus

Repelim , que fam quatro legoas de Naires quiferam logo cometer Nara-

Cochim, com que foi tamanho o me- muhim, íobrinho delRei de Cochim,
quq
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que ja alli eílaua,quelhodefendeoco- el Rei de Calecut nam quis mais feguir

mo bom caualleiro, matando muitos a victoria, a qual nam íoi íem perder
delles , lem perder nenhum dos léus. muita da lua gente. Com anoua deite
Aooutro dia tendo jà el Rei de Cale- tamanho delallre foi elReideCochim
cut ailentado feu arraial, mandou ao mui triíle, com tudo pcllo que peraò
íenhor de Repelim , que com da lua fazer eltivelle mui debilitado, deter-
gente, & doutras capitanias íofie co- minou delperar el Rei de Calecut, &
meter o vao, & perà juda deittsman- lhe dar batalha, naqual foi desbarata-
dou muitos paraos armados, com a ui- do, do que cor.ltrangidolepaíTòuahu-
lhor gente deluacorte.osquaesNara- ma ilha que fe chama V aipim, limada
muhim fe defendeo milhor do que o defronte de Cechira, leuandocor.ligo
fezera o dia dantes nas quaesvicíorias todollos Portugueíes com a fazenda
elle uíaua o conlelho cv parecer de que tinha na cidade, fem runca os de
Lourenço Moreno, que o acompanhou íim queier apartar , nem entregar a el

nelte negocio, com alguns dos portu- Rei deCalecut, polto que depoisdef-
guefes que ficaram em Cochim. Alli tas perdas lhos mandafie muitas vezes
que deftas duas vezes, como doutras pedir, pre metendo- lhe por iflopas,&
que os de Calecut cometeram o pairo amizade, oquenamquerendofazerlhe
do vao,&feípalharam pellaterra pêra mandou qutimar acidade deCochim,
deítruir alguns lugares de Cochim, commeter per muitas vezes a ilha de
lempre foram desbaratados, fuceden- Vaipim, naqual nam pode fazer dam-
do-lhetudo ao contrario doquefpera- no, por ler ofitio delia muitoíorte,&
uam. Vendo elRei de Calecut o eftrago elReideCochim ter conligo gente,

q o PrincipeNaramuhim fazia nos feus, que lhe abaltaua pêra le defender na-
teue inteligência com hum Naire que quelle lugar, fccreuam os Gregos, fere-
pagaua ololdo da gente dei Rei de Co- uam os Rommos tudo o que fe pode
chim, oqual lobornado dedadiuas,& dizer dos Jíirperadcres , Reis, .Prin-
promefTàS, deixou de vir fazer as pagas cipes, Refpublicas, cidades, &peflbas
ao campo, como o dantes fazia, &con- particulares a que deram muitos lou-
trafazendoile mal diipofto, le foi pêra vores, por guardarem luas prometas
Cochim, dizendo que quem quiíeíle a que afè publica oscbrigaua: maseu
foldo o folie là receber, o quefezeraõ nam creoque a verdade, &fècomque
-per alguns dias. Crecendo aífi eíte dei- el Rei de Cochim guardou , & defen •

cuido , pediram muitos dos Naires hu- deo os noílos feja inferior a nenhuma
ma noite ao Principe Naramuhitn que daquellas, de que elles em feus livros,
òsdeixafTe ir a Cochim receber o que lobreíle cafo fazem muitas, & efpan-
lhes era devido, naqual noite tendoel tofas admiraçoens. Vendo el Rei de
Rei deCalecut auifo do que palfaua, Calecut, que' aproueitaua pouco em
fez cometer o vao por mar & por ter- querer entrar a ilha de Vaipim, & por
ra, com toda fua gente, paraos, & ar- fer ja começodoinvernoíefoi aCran-
telharia, ao que Naramuhim,nampo- ganor, com propofito de no começo
dendo reíiltir , pella gente que faltaua, do veram tornar outra vez a efta guer-
& pouca que tinha em comparaçam da ra, & pêra que lhe fkaffe Cochim paci-
del Rei de Calecut, o paílò íoi entrado, fico mandou fazer tranqueiras no mais
& elle morto de frechadas, com dous feguro dacida-de, em que deixou pêra
íobrinhos feus , entre huns palmares, guarda muita, & boa gente da lua. O
ate onde os imigos o feguiram defen- dia em que mataram "Naramuhitn foi
dofTe «empre como esforçados cauallei- tamanho o medo em Cochim , que mui-
ros. Ella batalha durou partedaquella tos fe lançaram no arraial dei Rei de
noite em que foram cometidos, & to- Calecut, entre os quaes foram dous
do odiafeguinte,atefertamtarde que Lombardos Milanefes,!apidairos,hum
fenam viam huns aos outros

,
pelo que pernome Joam M»ria, & o outro Pe-

N dro
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dro António, que eítauamcom Diogo vento nortedaquellj banda , onde elles

Fernandes Corrêa, & foram a Índia eltauam ancorados, que nenhuma nao
com licença dei Rei dom Fmanuel na que alli noial tem^ o eltiueíle leialua-

fegunda armada de dom Valquo da ua, pelo que lha confelhauam , quele
Gama, osquaes depois foram mui per- folie lançar da outra banda das ilhas,

judiciaes, dando muitos ardisdeguer- ateque o temporal pailaiIe,porquealli
ra a clRci deCalecut contra osnollbs, eíhria ieguro. Vicentebodreparectn-
como fe ao diante dirá. dolhe que era iíto engano, não fazendo

conta do que lhe diziam, lhes refpon-CAPITULO LXXI11I. deo, que as nãos, que fe perdiam com
aquelle temporal eram feitas decanas,

'De como fe perderam nas ilhas de Cu- èfe tinham as ancoras de pao , que por
ria Muria Vicente Sodre t & mui forte que folie as fuás poderi.m
Brás Sodre/eu irmam, (5 do bem fperar, no lugar em queltauam,
que os outros capitaens de- nem com quantas replicas lhe osmou-

pois pajfaram. ros fobre ilio fezeram, íequis mudar:
mas como os miiierios de Deos iam

VFncido Vicente Sodredafperan- grandes, efe ocultas, logo alli quis exe-
ça que tinha polta nas prefas das cutar o caltigo que merecia, pela des-

naos dos Mouros quehia buicar,mais humanidade, èfe crueza que ulou em
que darazamqueoobrigaua aficar em Cochim,deixandohumRei,tantonof-
Cochim, em ajuda dei Rei, & fauor fo amigo, èfe léus próprios naturaes Por-
des nulios, fepartio como no capitulo tuguefes em perigo tam evidente, Fi-

atras fica dito. Seguindo aíli fua via- nalmenie Peroraphael,Fernam rodri-

jem tomou na coita de Cambaia, cin- guez Badarças, & Diogo Piíez, porto

co nãos de Mouros, tam ricas, que ió que lhe mandafle que íe nam apartaí-

odinheirodecontadoquenellasachou, fem delle, lhenamquileram obedecer,

pailaua d^du/entos milpardaos, moe- èfefe paliaram pêra à outra banda da ilha,

da uue vil da noíTa trezentos, efe (çi- jà ao derradeiro dia domes Dabnl,ti-

iema reaes cada hum com a qual boa cando alli Vicente Sodre, èfe leu irmaõ
andança depois demandar queimarei- Brás Sodre, èfeagentedacarauellaque

tas nao- , fefoi a humas ilhas , queltaó eltaua a monte de que era capitam Pe-

sllem do cabo deGuatd.fum, per no- ro Dataide. Ancoradas eitãstres velas

me Cúria, Muna , pêra repairar algu- detrás das ilhas fobreveo o temporal,

mas das fuás nãos que faziam aguoa, que os Mouros diziam, com tanta fu«

onde chegou aos xx. dias do mes Da- ria que as duas nãos deram a coita , &
bril dflk -nno deM.D. iii. Os mora- fe fezeram em pedaços, em que morreo
dores deitas ilhas

, pollo que foíTem .a mor parte da gente, èfe o metmo Vi-

Mouros, por ferem todos lauradores, cente Sodre, efe feuirmam Brás Sodre,

èfe pefeadores, homens pacíficos, mais lera fe faluar coufa nenhuma, lenam o
intentos a leu proveito que aos perigos que o mar lançou na praia, que foram

da guerra fezeram boa companhia ato- enxarceas, maitos, pipas, èfe coulasdef-

dolosdarmada,leruindoos,dandolhes ta calidade, com muitos corpos mor-
mantimentos por Ou dinheiro, pela tos, porqueneaidodinheiro, nem das

qual fepurança achada entre gentetaó mercadorias, que eram muitas efe de
contrairá ^no<Tbscofi:umes, èfe fe.man- muito preço fepode cobrar nada, pol-

dou Vicente Sodre tirar a monteaca- to que fe niifo trabalhalfe muito. Paf-

rauella de Pêro Dataide, èfe vendo os fada efta tormenta, as três nãos queíta-

Mouros, que a armadaeftaua de vagar, uam detrás das ilhas fe vieram aomef-
Ihe dixeram que ordinariamente na- mo lugar, onde fe osSodres perderão

quellas ilhas, no começo do mes de donde, como a carauella de Poro Da-
Maio , íobrevinha numa tormenta de taide foi concertada, fe partiram e!e-

gen-
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gendo-o a elle por feu capitam áfTen- ceiro, feu irmam, r.o.inno de M. D.
tando todos de feirem rota abatida ca- xxvj, com doted" novecentos miluu-
minho de Cochim, focorrer a el Rei» 2ados em dinheiro de conudo , cem
& osPortugueles que la deixaram por mil em jóias, enxoual, dote que nun-
lhes.parecerjuizode Deos.oqueacon- ca molher, que nam folie herdeira,

tecera aquelles dous irmãos, líto era trouxe em catarnemo a leu marido,

ja meado maio em que he a força do No fim deliynno de M. D. iij. ordenou
inverno naquellas partes, pelo que com el ReicapiíulonoconventodeTomar,
temporaes que lhes d\uam de roíto, pêra entender tm algumas defordens,

nam poderam chegar a Cochim, como que auia nos commendadores, &frei-

defejauam, & foram conltrangidos to- res da ordem de nofio lenhor Jelu
mar Anchediua, ondeinuernaram, ao
qual porto , quatro dias depois de íua

vinda, chegou António do campo, hum
doscapiíaens darmada de dom Vafquo
da Gama, que por.morrer o Piloto na-
vegou fempre ao longo da coita, com

Chriíío. Noqualcapituloíendojuntos
todolos commendadores , que le ahi

poderam achar , le fezeram muitas,

& boas conítituiçoens, perque fe ao

prefente rege , & goueina aquella or-

dem. Neftanno morreo em Roma o Pa-
muito trabalho, & perda de gente que pa Alexandre, & logo após elle o Papa
lhe morrera. Pio , per cujo falecirremo foi elltcto

o Papa lulio, natural davilla de òaonaCAPITULO LXXV. que agora he dosGenoeíes.

*Do nafeimento da Infante donna Ifa-

bel , ££ do capitulo , que el Rei
fez no convento de Tomar da or-

dem de noffo Senhor JESU
Christo,

NEíte anno de M. D. iii. aos vime
quatro dias Douctubro , huma

quarta feira amreastres,& quatro ho-

Tas depois da mea noite , nalceo em
Lisboa, ní)s p-^ços D?lcaçoua a Infante

donna lfabel , do parto da qual a Rainha
donna Maria lua mãi ficou alguns dias

mal dilpofta , no nalcimento deita Prin-

cesa ouue os meimos finaes, & tor-

mentas que no do Príncipe dom loam
feu irmam. foi molher muito fermo-
fa, & muito iíenta de fua condiçam,
& detam altos penfamentos, que pre-

iopos de nam calar lenam com o mor
lenhor da Criltandade , que era o tm-
perador dom Carlos quinto do nome,
feu primo com irmam , lenhor dos reg-

nos deCaftelIa, Aragam, Nápoles, bi-

cilia, Archeduque dauítria , & de Of-
troique, Duque de Milam, Conde de
Tirol, fenhor dos efta dos de Flandres,
& daslndias Occidentaes, com o qual
Etnperador depois da morte dei Rei
leu pai, a cafou elRei dom loam ter-

CAPITULO LXXVI.

'De como el Rei mandou mejlres a Coft-

go, peraenfinarem os daquellaspro-
vincrasas coufas da noflafcfê Lo-
pofoarez a índia for capitão de

humagrojja armada.

FL Rei dom Emanuel era de fua na-

. tural condiçam religiolo, & em
todos feus negócios a primeira coufa,

de que fempre tratava,eradoterviçode

Deos , & doftrina de lua lancta fè , do
qual zello movido determinou no co-
meço do anno de M. D. iiij, mandar ho-
mens letrados na facra Theologia ao
regno de Congo, com os quaes man-
dou meítres de ler, & ferever, & ou-

tros pêra la enfinarem ocantochamda
egreja, & mulica do canto dorgao, &
aosprincipaes a que encarregou deites

negócios mandou entregar muitos li-

vros de doefrina Chriltãa,veítimentas

de brocado, & feda , cruzes de prata,

cálix turibullos, & outras coufas ne-

ceffarias pêra o feruiço divino, & a to-

dos elles deu ordenados & embarca-

çam pêra fuás peífoas , & gafalhado,

tudo a cuíta de lua fazenda. Osquaes
depois deferem naquellas partesfeze-

N ii rara
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ram muito frufto, conuertendo mui- mo atras fica dito, fez dais capitanias,

tos dos habitadores delia a fè de noltb da* quaes deu huma a Afonlo Dalbu-
benhor leíu Cfrriito, aliem do que fez querque, os outros douscapitaens que
eJRei tanto per luas cartas, & rogos, hiam debaixo da lua bandeira eram
que os Reis, & lenhores daquellabar- Duarte Pacheco Pereira, de quem
bara provincia lhe mandaram léus fi- atras lallei , & fallarei ao diante, oter-
lhos, & parentes moços pêra em Por- ceiro eraFernatn Martins dalmada que
tugal lhesenlinaremascoufasdafè,ef- morreo neíla viajem, a outra capitania

tudos de philofophia , boas artes, & deu el Rei a Francifco Dalbuquerque
coitumes, o que tudo mandou fazer a primo Dafonfo Dalbuquerque, os ou-
fua culta, repartindo eltes moços per tros douscapitaenseramNicolaoCoe-
moíteiros, & cafas de peíTbas doétas, lho, que foi com dom Vafquo da Ga-
& religioías , que os infinaíTem , dos ma a primeira vez a Índia, & Perovaz
quaes muitos fairam letrados, &delles da veiga, em cuja companhia mandou
taes que depois fezeram muito frueto hum Valenceano pernome Antam Io*

em fuás terras, pregando nellas a f

è

pez que vieradalndiaconiloamdano-
catholica , obra certo digna de muito ua, o qual Antam Lopez el Rei man-
louvor, pela qual, & per outras taes daua com embaixada ao Emperadcr
que em lua vida el Rei fez , Deos foi da Ethiopia , & Reis dos Abexis. Par-
iempre guiador de fuás coulas,proípe- tio Afonfo dalbuquerque doporto de
randolhas, ate a hora de fua morte, Bethelem.a feisDabril deltanno deM.
de bem em milhor. Nefte anno de M. D. iii, & Francifco dalbuquerque aos
D. iiij. mandou el Rei a Índia por ca- xiiij. do mefmo, dos quaes Francifco
pitam de hurna groíTa armada Lopo dalbuquerque fez o caminho primei-
boarez daluarenga, filho de Rui Go- ro,queAfonlo Dalbuquerque, porque
mes Dalvarenga chancalermór que fo- chegou no mes Dagoito a Anchediua
ra dei Rei dom Afonlo o quinto, da com Nicolao Coelho, fem Pêro Vaz
qual armada fe trataranoannoleguinte da Veiga , que íe perdeo fem le labor

deM. D. v. em que tornou ao regno. como. Alli achou Francifco dalbuquer-
que Pêro Dataide, & es outros capi-

C AP1TULO LXXV1I. faens que eleaparam da tormenta de
Cunamuria, onde leperderam os bo-

*Do que dfonfo 'Dalbuquerque , & dres, & com elle António do campo,
Francijco Dalbuquerque paffa- de quem atras fallei, dos quaes foube o
ram em fua viajem , ate chega- que palfaua emCochim , pelo que pol-

rem a Cochim. to que ainda o inuerno duraiTe, le foi

caminho de Cananor , onde chegou

HA armada que el Rei mandou no com eltas féis velas, & loube dos
anno de M. D.ij. de que foi por nolfos que aliieítauam particularmen-

eapitam o Almirante dom Vafquo da te tudo o que acontecera a el Rei de

Gama, hia também concertada, aííi de Cochim naguerra paliada, ec o melmo
muniçoens de guerra, como de gente, lhe contou el Rei de Cananor , pel>>

que pareceo a el Rei exeufado mandar que le fez logo a vela pêra Cochim ,

no de M'l,&quinhentos,&tres,mais ondechegouhum fabbadodousdiasde

que féis Nãos, confiado queantesque beterobro.doqueelReiqueaindaetta-

dom Vaiquo partilíe da Índia deixaria ua em Vaipim, & todollos que fe alli

osnegociosemterrnoqueosnclTbspo- recolheram foram mui alegres, & ío-

detTem tratar com os da terra, como bre todos os no! Tos , que a olhos

com amigos, & que fe guerra houuef- longos eltauam fperando nãos, & no-

fe, feria no mar contra os Mouros, que vasde Portugal. A gente de guerra que
nauegavam dos mares Darabia, &Ro\o el Rei de Calecut deixara nas tranquei -

pêra o Malabar. Deitas leis nãos, co- Tas que mandara fazer em Cochim, na
dia
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dia que anoíTa armada chegou, feaco-
Iheo pêra Cranganor , por lho aisi ter

mandado dizer ei Rei de Calecut, co-
mo ibube que a nolla frota era chega-
da a Cananor. Francifco Dalbuquer-
que depois que as nãos í urgirão íe foi

nos bateis a ilha de V aipim, onde o el

Rei decochim veo receber a praia, &
íem nenhuma fuperítiçao das que vsão
em íuas viltas os Reis do Malabar , o
leuou nos braços em íaindo do batel

dizendo aalta voz Portugal, portugal,
& alUtodolos Naires que com elle ef-

tauão, ao que os noilos com a roei ma
aLgria reíponderã Cochim , cochim,
com a qual feita afom de anafis, & ou-
tros inítrumentos da terra , ik das noflas

trombetas ie forão paradentro da ilha

onde depois de Francifco dalbuquer-
que ter labido as necefsidades dei Rei
de Cochim , procedidas da amizade
que tinha com os Portuguefes , aliem

do preíente que lhe leuaua da parte

dei Rei dom Emanuel , lhe deu dez
mil cruzados do dinheiro que trazia

para defpeía darmada , & carga das

naos,aqual liberalidade não tão lomen-
te fezelpanto aos dei Rei de Cochim

,

mas muita euueja aos que o deixaram
pelo feruiço frei Rei de Calecut , do
que ao mefmo Rei coube boa parte,

porque eita gente do Malabar hehuma
dasmais dada ainrereiie, ik a feu par-

ticular proueito , & de menos defpeía

detodallas que feno mundo fabe. En-
tregue pelo feitor darmada eíte dinhei-

ro aos ofliciaes dei Rei de Cochim,
logo nomelmo dia o leuou Francifco

dalbuquerque nos bateis a cidade , &
lhe deu a polie delia, em nome delrei

dom Emanuel. E por não eítar ocio-

fo , no mefmo dia deu em huma ilha

que efta defronte de Cochim de que
oCaimal :e lançara com elrei de Cale-
cut , onde matou muitos dos da terra

queeitauã" bemdekuidados deite fo-

breialto , & queimadas algumas das
pouoaçoe^ da ilha (e tornou vitoriofo

pêra Cochim , donde logo ao outro dia

deu em outra ilha dei Rei de Cochim
pernomeChiriuaipim ,dequetambem
o caimal lhe fora tredor, lançandofle

com elrei de calecut , o qual caimal

matou com muitos dos léus naires, poí-

toque comíigotiutfle três mil, ik mui-
tos paraos, com gente delrei de Cale-

cut, aliem do que lhequtimouascalas
emquemoraua,no qual negocio tíuar-

tepachecopereira,Nicolaocoelho,An-
tonio do campo , & Pêro Dataide fe-

zerão o que a bons ik esforçados cauaj-

leiros conuinha , porque Duarte Pa-

checo desbaratou a gente , ik paraos

dei Rei de Calecut , & Nicolao Coe°
lho , António do campo , e Pêro Da-
taide ganharão as tranqueiras dos pa-

ços doCaimal, & o mataram

,

ik manda-
ram poer fogo às calas. Auidaeítavicto-

ria por ler de caiidade pêra iíTo , ar-

mou Francilco Dalbuquerque alguns

caualleiros no mefmo lugar em que a

ouuera. O que feito íe tornou pêra
Cochim , donde ao outro dia fez en-
trada na ilha de Repelim que he dei

Rei de calecut, na qual achou reiiiten-

ciademais dedous milNaires quedef-
bara tou , e fez fugir ate o principal lugar

da ilha, onde ouue com elles crua pe-

leja, mas em hm depois deferem mui-
tos mortos, os outros deiempararão o
lugsr.doqual Francifco dalbuquerque
deu o delpojo aos Naires dei Rei de
Cochim , do que lhe derão as graças

& roubarão tudo o que achai ao, o que
feito lhe mandou poer o fogo. Auidas
eítas viciorias , com feiscentos Portu-
guefes que Francifco Dalbuquerque
leuou configo, & alguns naires dei Rei
de Cochim , elle fe tornou perà Cida-
de , onde o el Rei recebeo com tanta

feita , & alegria , como o foem fazer

os vencidos , ik desbaratados àquel-
les per cuja ajuda , ik fauor fam relti-

tuidos nos regnos , fenherios, ik bens
de que per tyrania de guerra , & ou-
tros delaítres fam defpoíTados , íem
fperança de reítituiçam.

CA-
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CAPITULO LXXV11I.

1)e como el Rei de Cochim deu licen-

ça a Francifco 'Dalbuquerque pêra
fazer huma fortaleza onde lhe

bemparccejfc , & da chegada

'Dafonjo dalbuquerque.

VEndo Francifco Dalbtiquerque o
tempo difpofto, & quanta necef-

fidade auia de le fazer huma fortaleza

em Cochim , pêra fegurança dos nof-

fos, & do melmo Rei, lhe pedio pêra
iíTo licença , a qual lhe deu , moítran-
do leuar dilfr) muito contentamento,
dizendolhe que a queria fazer à fua

culta, porferuiço dei Rei de Portugal

leu irmão. Auida a licença Francilco

Dalbuquerque , com parecer dos ou-
tros capitães , & feitor aflentou , que
fefezeife acima de Cochim, na borda
do rio, em hum lugar forte , & defen-

lauel , de que le podia fazer muito
damno aos dei Rei de Calecut por

acoltumadamente entrarem poraquel-

la banda quando faziam guerra ao de
Cochim , èc por não terem entam pe-

dra, nem cal preltes a fezeram de ma-
deira de Palmeiras , & doutras aruo-

res, queelReideulicença, quefecor-
taflem nos feas bofques, & palmares.

Elta obra fe começou aos xxvij , dias

deSepttmbro do anno Je M. D. 111. a

qual el Rei ftia ver muitas vezes , não
querendo que rrabalhailem os nofTos

nella , íenão os d.i terra , & afsi o pe-

dio a Francilco D-ilbuquerque : com
tudo pelo deleja, que tinham de a aca-

bar, alsi Índios comoPortugueles tra-

balhauão de meltura. Andando Fran-
cilco Dalbuquerque occupado nelta

obra quatro dias depois de ler come-
çada, chegou Afonfo Dalbuquerque
a Cochim , com as fuás três nãos , & a

gente afaz bemdifpofta, poflo que na
viajem paffafTem muitas tormentas, &
tempos contrairos , que lhe caufaram
chegar tão tarde , com cuja vinda fe

acabou a fortaleza com mòr breuida-

de, o que feito ordenaram os capitães

huma prociilam em que o vigairo

leuaua hum Cruciflxode baixo de hurrl

paleo , indo diante trombetas , & fo-

liães , & afsi forão per toda à cidade
com muito elpanto dos índios, de ve-

rem o nollo modo de religião, & pra-

zer por caio da folia , coula que ate-

quelletempo nãovirão, naqualordem
entrarão na fortaleza , que o vigairo

logo benzeo , & lhe pos nome Ema-
nuel, por lembrança de nollo Senhor,
cujo o próprio nome he , & por me-
moria dei Rei dom Emanuel, em cujo
tempo fe fezera , & a Cruz pos na
Egreja , que jà ellaua começada , cv lhe

deu nome da inuocação de S. Bartho»
lomeu. Acabada a fortaleza , Afonfo
Dalbuquerque , & Francifco Dalbu-
querque começarão de novo continuar
ha guerra contra el Rei de Calecut,
fazendo logo fua entrada comletecen-
tos Portugueíes , & alguns Naires dei

Rei de Cochim pêra irem fobre numas
pouoaçôes dofenhor deRepelim, cin-

colegoasdeCochim, delongo dorio,
nasquaes deram de fubito, & matarão
muitos dos imigos , & os outros feze-
ram fugir, mas depois da terra fer ape-

lidada , fe ajuntaram mais de íeis mil
Naires , que os trataram mal , fe não
fora a boa ordem em ™e. fe recolhe-
rão aos bateis , no qual negocio por
Duarte pacheco não achar o leu rio lu-

gar em que o dexara , teue trabalho
cm fe defender daquelles que o fe-

guião , por o apertarem tanto, q.ue fe

não fora o grande esforço com que pe-
lejou, &acodirlhe Afonfo Dalbuquer-
que , & Franci/co Dalbuquerque nos
bateis, dificilmente poderá efcapar das
mãos dos imigos. Embarcado Duar-
te Pacheco le foram todos peru Co-
chim com oito homens feridos de fre-

chadas , & nenhum morto , leuandó
comligo fete paraos que tomaram , a

foraquinzeque queimaram, queltauão
varadosem terra. ChegadosaCochim
fem entrarem na fortaleza logo aquel-
la mefma noite forão dar em outros

lugares domefmofenhor doRepelim,
na qual entrada por Afonfo Dalbu-
querque feadiantar dos outros bateis,

correo grande rifco, porque os naires

que
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que gaardauão a pouoaçam que elle desfez muito nel!a a de Calecut , de
foi coaimeter , lhe matarão dous no- poisqueos mouros alli aiiemaramtrat-
mens , & ferirão vinte , no que eíteue 10 , 6c o meImo a de Cochim, depois

ate o romper daalu*, a qual hora cht> que os Portugueies nella fezeram refi-

gou atile Frâncilco Dalbuquerque, & dencia. Hà de huma a outra doze le-

os outros capitães , que íe logo lança- goas , as calas , & pagodes Iam como
ram dos bateis , & paraos pêra lhe aco- as das outras cidades do /Malabar , tem
dir , com cuja vinda os imigos foram muito bom porto, abaltada de manti-
desbaratados, fugindo pelos palmares, mentos, ha nella muitos mercadores
matando osnoilos muitos delles no ai- chriítãos , mouros, & gentios. O Rei
cance. Acabado eíte negocio, ccquei- herico,&poderoío, por calo dos mui-

mada a pouoaçam, foram dar no mef- tos portos de mar que tem ende ordi-

mo dia na ilha de Cambalam , onde nat lamente entram muitas nãos carre-

queimaram duas grandes pouoações

,

gadas de mercadorias , de que lhe pa-

cc mataram mais de ietecentos dos imi- gam direitos : traz íempre muita gen-
gos , com a qual victoria fe tornaram te a íoldo , tem muitas vezes guerra
aCochim, dando conta aelRei do que com o de Narlinga , o mais do tempo
fezeram, do que leuou muito conten- relide nas cidades do Jertam, & na de
tamento. Com tudo porque de fuacon- Coulam tem Íempre porregedores, &
diçam era muito bom homem, & pia- gouernadorespelloaspiincipaes deíeu
dofo , lhes rogou que nam fezelTem regno, por lei de muito trato, &mui-
mais mal do que ja tinham feito , que to frequentada áeílrangeiros. Neitere-
elle fe daua por vingado de léus imi- gno de Coulam auia naquelle tempo
gos, o que nam abaítou pêra os nollos mais de doze mil calas de chriítãos da
deixarem de fazer outra entrada pelas crença dos que naquella prouincia fe

terras dei Rei de Calecut , & imigos conuerteram pela pregaçam do Apof-
delrei deCochim daqual Afonfo Dal- tolo S. Thome. Aliem das Egrejasque
buquerque ,v èe Kranciíco Dalbuquer tem pelo feriam , ha na cidade huma
que , depois de terem feito aíIYz de muiantigua, a qual dizem os chriítãos

mal nos lugares lobre que foram dar, que fundou o mefmo Apoítolo mila-

íe recolheram com muito trabalho, por grofamerte , & que jaz lepuliado na
virem lonrelle leis mil Naires , entre cidade de Malapur , do fenhorio dei
os quaes auia alguns efpingardeiros. rei de Nariinga na mefma coita , a

Neita entrada desbaratou Duarte Pa- egreja onde jaz he como as ncfí-LS, não
checo , com a gente da fua capitania tem outras imagens que cruzes nes al-

trinta, &quatro paraos dei Rei deCa- tares , & huma depao grande no meo
lecut bem armados , que defendiam os de abobada , como o tem todalas ou-
paiTo-. aos mercadores que trazião pi- trás que ha naquellasprouincias. Eíta-
menta aCochim, pêra carga das nãos. ua neite tempo em que là foi Afonfo

Dalbuquerque toda cuberta de mato,CAPITULO LXXIX. por aquella Cidade fer muito pobre,
& deípouoada : tinha cuidado delia

'Dofítio daCidade deCoul o fêdoscof- hum Mouro que fe mantinha delmo-
tumesdosChriJtãos quenellaviuemy las que lhe faziam , aisi chriítãos , co-

$ê de como Afonjo 'Dalbuquer- mo mouros , & gentios que alli varri

que foi la com três nãos , em romaria , porque todos tem nella

& do que fez. deuaçam poios milagres que o Apoí-
tolo ahifaz. Dizem eites chriftãos que

HA cidade de Coulam foi antiga- quando enterrarão o corpo deite bem-
mente a mais riqu* , & proípera auenturado Apoítolo que eoflea lhe

de toda a terra do Malabar , mas pof- poderam meter o braço direito debai»
to que ainda leja huma das principaes xo da terra porque com eíte njttco os

de-
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dosnol.ulodenoíTb Senhor TeluChrif-

10, & que alsi eiteue muitos annos,
ate que notempo cmque os Chnllaos
conquiltaram a Índia , foram alli ter

alguns delles em romaria, osquaes lhe

quileram cortar o braço pêra o leua-

rem coníigo aluas terras por relíquia,

& que em lho querendo cortar íenco-
3heo pêra debaixo da terra, lem o nin-

guém mais nunaa ver. Tem ettes Chrif-

tãos de Coulao lenda da vida , & mi-
lagres deite Apoltolo, &liuros decof-
tumes F.cclefiaíticos , per que fe re-

CAPITULO LXXX.

T>e como fe fezeram pazes entre ot

titjfos , (2 el Rei de Calecut que fe
logo quebraram , & da partida de

Àfonjo 'Dalbuquerque , C£ Francijcô
^Dalbuquerque pêra o regno , (£ do

que pajfaram na viajem.

EL Rei deCalecut arrependido da
guerra que tinha com el Rei de

Cochim, &com os nollos dezejofo de
gem, òcgouernarn acerca dareligiam, paz, porfaber que delia felhe auia de
do que tudo me pareceo afaz fereuer leguir proueito , deu diílo conta ao
aquillo que abaíta pêra fe laber onde Príncipe Naubeadarim feu íobrinho,
jaz o feu corpo, & quehannquellaspar- que lempre fora contrairo a elta guer-
tes eítes , & outros chriftãos , de que ra , per cujo confelho , & parecer fe

tratarei adiante. Mas tornando aoque tratou com Francifco Dalbuquerque,
toca aos neg kíos da guerra , que Afon- com tanto egredo, que os mouros da
io D.dbuquerque, & FrancifcoDalbu- terra o nam louberam fe nam depois
querque faziãO a el Rei deCalecut foi

em tanto crecimento , que os merca-
dores que acoltumauam trazer pimen-
ta a Cochim pelos rios abaixo, o nam

de fer aíTentada , & os contratos alsi-

nados, a força dosquaes era que elRei
deCalecut foffe amigo dei Rei de Co-
chim, & mandafle logo recolher asar-

oufauam fazer , porque os de Calecut madas que trazia pelosrios, & que pe-

matauam, &roubauam muitos delles, la fazenda que fora tomada a Pedral-

pelo que foi neceílano ir Afonfo Dal- urez Cabral , quando mataram Aires

buquerque carregar três nãos a Cou- Corrêa, daria logo mil, & quinhentos
Iam , ao que o moueo ter-lhes a Rainha bahares de pimenta perâ carga darma-
viuua, mai de! Rei feripto que foliem da , que faz cada bahar três quintaes

aquelle leu porto , & lhes mandaria
dai toda apimenta que lhes folie ne-

ceíkria, com quem foram Pêro Datai-

de , & António do campo , onde em

três arrobas , òc dezoito arratens de
noílbpefo, & de qualquer outra mer-
cadoria quatro quintaes, & que ne-

nhum mouro dos de Calecut podeífe
chegmdo Afonfo Dalbuquerque o vie- nauegar pêra omarDarabia: nasquaes
ram os regedores da Cidade viiitar a capitulações Francifco Dalbuquerque
lua nao , offerecendolhe da parte da inliltio muito por auer os dous Mila-
Rainha, & dei Rei tudo o que lhe fof- neles que fe lançaram em Calecut, mas
fe neceffario. Alsi que feita ha carga, el Rei lhos não quis entregar , dando
& affentadas pazes , & amizade com peta iflo razões fuficiemes. lílo afsi

os regedores , elles em nome dei Rei
de Coulam , & Afonfo Dalbuquerque
em nome dei Rei dom Fmanuel , fe

partio peraCochim, deixando alli An

concluído & alfentado, Naubeadarim
fe foi a Cranganor per mandado dei

Rei feu tio , onde começou a fazer a

entrega dapimenra, & tendo jà dados
tonio de Sà de Santarém por feitor, oitocentos bahares a Duarte Pachequo
& Rui Daraujo, &Lopo Rabello, por
efcriuães , & frei Rodrigo por capel-

lao , & Rui Dabreu , & Gonçalo Gil

com outros Poitugueíes , que feriam

por todos ate vinte.

Pereira , que là a illb mandara Fran-
cifco Dalbuquerque, trabalhando pêra

ajuntar roda a fomma, aconteceo que
Diogo Fernandez Corrêa feitor de Co-
chim , fabendo que hia hum tone car-

regado de pimenta pêra Cranganor

,

que
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que era dei Rei de Calecut, fem dilío ta* de Rodrigo R.eir.el, que ficara em
dar conta a Franciíco Dalbuquerque, poder deMaubeadarim em Cranganor
o mandou tomar per força , & trazer ondeeitauarecebendoapimenta quan-
a Cochim , e porque os do tone lede- doleaguerra rompeo, perque oauifa-
fendiaõ, com dizer, que eram amigos ua do gram poder que el Rei de Cale-
delReideCalecut, comquemjàtinha- cut ajuntaua contra elRei deCochim 9

mos paz, & que aquella pimenta era & o mel mo auilo teve per cartas de
pêra os Portuguefes, e nada dilto apro- Cojebequij ,o Mouro nrílb amigo, que
veitar, vieraò às màos, noqual debate morauaem Calecut, mas nem ilioapro-

m?taraó os noifos leis dos Malabares* ueitou peradeixarem mait gtntea Du-
que hiani no tone, e ferirão outros, o artePachtco. Dalli leíoram a Calecut,

que naó foi lem os Malabares ferirem onde depois de furtos n andarãopedir
também muitos dosnolibs, do que lo- a el Rei Rodrigo reinei, & outros Por-
go Naubeadarim fe a^ueixou a Fran- tuguezes queltauam em leu poder, do
cifeo Dalbuquerque, pedindo lhe que que fe exeufou, pelo que por fe paliar

deite cafo fe fezelle emenda , para fa- otempodanauegaçãonamquiferamais
tisfaçaõ dei Rei de Calecut, o que naó fperar. Torrada dalli lua dei rota cami-
fazendojloubede decerto, que legun- nho do regro, partio primeiro Afon-
do el Rei era de lua condiçió auia de fo Dalbuqutrque, &. rrancifco dalbu-
quebrar as pazes, evingarle dàfronta, querque depois , ao derradeiro de Ia»

que lhe era feita , ao que Franciíco neiío de mil , & quinhei tos, & qua-
Dalbuquerque naõ íathfez, nem com tro , na qual viajem le perderão elle,

obras, nem compalauras, pelo que lo- & Nicolao Coelho lem fe laber onde
go el Rei de C-decut mandou foltar os nem como. Ptro dataide fe perdeo nos
paràos darmada pelos rios, & a guer- baixos de S. Lazaro, mas a gente IV lai-

ra fe renouou , per culpa dos nofTos uou com parte da qual le foi em hunt
a qual começada el Rei de Cochim di- zambuquo a Moçambique, onde mor-
xe a Franciíco Dalbuquerque, que a reo, & a outra íe foiaMelinde. Auto-
determinação dei Rei de Calecut era nio do campo que Aíonfo dalbuquer-»

em elle partindo da Índia , bufear to- que, & Franciíco Dalbuquerque def-
dolos modos de o deltruir , pelo que pacharão da Índia alguns dias antes que
lhe pedia, que lhedeixane companhia paitiíTem ( com as nouas da perdição
de Portuguefes pêra fua guarda,& de- dos Sodres, & guerra dos reis de Co*
fenfam de leu regno , o que lhe pro- chim & Calecut) chegou a Lisboa ars
meteo fazer, mas a companhia não foi xvj. diasdeluiho deM.D.iiii, òc Afon->

tal , qual pêra hum tamatího negocio fo Dalbuq*uerque aos xxiiij, Dagoito
convinha , porque fe partio com não do mefmo arino , o qual entre outras
deixar mais em leu fauor , que huma cou'as que aprefentou a el Rei fotao
nao & duas caravellas , & hum batel dous cavallos da Perlia grandes muito
grande de huma nao, com obra de cem fermofos, & ligeiros , que el Rei elti-

homens Portuguefes, afora cinquoen- moumuito,porferemospiimeirosqué
ta, que ficauã > na fortaleza , a capita- daquellas partes vieram a elte regno»

nia das quaes quatro velas deu a Du-
arte Pacheco Pereira , que por fervi- CAPITULO LXXXI.
ço de Deos, & dei Rei dom Fmanuel
a aceptou, le--» arrecear o grande pe- *Da viajem que António de Saldanha-

rigo em que ficaua : os capitães dasca- fez, à Índia , & do que pajjou
ravellas eram Pe^ç Raphael , & Diogo ate la chegar.

Pirez.'Iítofeito,& chegado AfonfoDal-
buquerque de Coulão comastresnaos T^\ Epois da partida de Afonfo Dal-
que là fora carregar, fe partirão de Co- JL ) buquerque, & Francifco Dalbu-
chim peraCananor, onderecebeocar* querque , mandou el Rei três nãos a

Q In-
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índia, que antes que elles par ti.Tem íc carregadosde mantimentos pêra Zam-
famó preítes, de que deu a capitania zibar & os mais deites zambuquosref-
a António de Saldanha, os outros ca- gatou a dinheiro, mas com queauçam
pitaes que leuaua debaixo da íua ban- iíto podia fazer, defendaoo maodirei-
deira erão Rui Lourenço Rauafquo, to da guerra, & tirania delia , porque
& Diogo Fernandes Feteira de Seiu- o fenhor de Zamzibar citava de pai
uai. Jtlta capitania ordenou el Rei pe- com nofoutros, ik nuncadellerecebe-
raandar darmadadefno cabodeGuar- ramos damno. Feitos eítes males cora
dafum , ate as portas do eítreito do mar os quaes alsi elte capitam , como mui-
Darabia, dasquaestresnaosdepoisque tos outros Portuguefes , deram mais

partirão do porto de Bethelem , atra- azo de lermos malquiitos em toda a
ves do cabo verde , com temporal , fe coita da Ethiopia , Arábia , Perlia , ln-

perdeo da companhia a de Diogo Fer- dia ate os Chins , que bem queridos,

nandes Feteira, & fem íemais verem, nem amados, Rui Lourenço coutou a

foi ter acoita deMelinde, onde fez ai- Ilha, & foi íurgir diante di Cidade de
gumas prezas , & dalli fe foi inuernar a Zamzibar , a quem o fenhor delia man-
ilha de C.acotora , a qual ate aquelle dou logo preguntar le era elle o c<»pi-

tempo nenhuma das nolias nãos fora tam Português que lhe faiia guerra,

ter donde depoh depalfado o inuerno fendo elle amigo dei Rei de Portugal,

navegou perà In.iia , eltando là Lopo e lhe tomava os nauios que vinham de
Soarez Dalvarenga preltes pêra lepar- paz peràquella íua cidade, carregados

tir para o regno, como fe ao diante di- de mantimentos, com tudoque lhe pe-

rà. António de Saldanha feguindolua dia que do paliado íenaó fezeiTe calo,

viagem, per ma nauegaçam, & negli- mas que a artelharia que tomara dos
gencia do Piloto, foi ter a ilha deSam zambuquos lheraandaífe. A eftereca-

Thome, donde depois que partio fe do refpondeo Rui Lourenço mais afpe-

apartou delle com temporal Rui Lou- ro do que conuinha, nam tendo conta

renço Rauafquo, queelledepoi^achou com tam juita, e honeíta petição , do
em Melinde fazendo guerra a el Rei de que fe feguio mandar fobrelle alguns

Mombaça , em favor do de Melinde, paraos armados & efquipados de gen-
como logo veremos. Navegando An- te , dos quaes Gomez Carralco , Icri-

tonio de Saldanha em bufea do cabo uaô da nao, & Lourenço feo tomaram
de boa Sperança , o Piloto o leuou à com o batel da nao quatro que trou-

quem, ahuma enleada, dandolheaen- xeraó a bordo, e os outros desbarata-

tender que o tinha paliado, ao qual lu- dos fetornaram perà terra, com lhe os

gar pola auguoada que nellé fez ficou nolfbs mataVera alguns asbombardas
rome daugoada do Saldanha. Partido entre os quaes foi hum filho domefmo
dalli dobrou o cabo feguindo fua via- fenhor da Ilha pelo que temendo que
gem, em que o deixaremos por fallar lhe fezelTem mais damno, lhe mandou
hum pouco no que aconteceo a Rui pedir paz, o qual recado RuiLouren-
Lourenço Rauafquodepoisquefedel- ço tomou na lua nao , cuja fubltancia

le apartou , oqual foi ter a Moçambi- foi , que nao refpeitando a perda que
que , & dahi a Quiloa , onde fperou tinha recebida, nem a morte de leu ri-

xx. dias por António deS.iIdanha, mas lho , & dos que com elle morreram,
>fndo que naõ vinha , fe foi a ilha de queria ter paz com elRei de Portugal,

Zamzibar, que he àquemdeMomba- a qual lhe Rui Lourenço concedeo,
ça vinte legoas, entre a qual, e a terra com ficar tributário cadano em cem
firme ha tam pouca diltancia, que naõ Mitiquaes douro, pagando logo os da*

pode paliar nao nenhuma que fe nam quelle anno. Feitas eftas pazes, Ruí
veja dambalas partes, pelo que fe dei- Lourenço le foi pêra Melinde, embuf-
xou alli andar dous mefes em que to- ca Dantonio de Saldanha, ondea<:hoa

mou mais de xx. zambuquos que hiam o Rei nollo amigo de guerra com ode
Mom-
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Mombaça por calodamizade que ti- devil!aReal,oqual Conckuabreeítan-
nha com osPortuguefes, peloquepor do em Beja , moco, &.na frol de fuã
alsi parecer bem a el Rei de Melinde idade veo adoecer de doença de que
fe foi lançar diante dacidade deMom- roorreo no n ; efmo lugar, no mes Do-
baça , onde tomou duas nãos & três ctubro deliânodeM.U.inj.decujamor»
zambucos, em que vinhaõ doze mou- te el Rtri moltrou grande fentimento,
ros pnneipaes da cidade de Brava, fi- por lhe fer muiio afeiçoado. Deixou
tuada abaixo de Melinde cem legoas, huma íóhlha per none donna Beatriz,
& por queites eram as pedoas princi- que aliem de fer muito dilereta , foi

pais daquella cidade de Brava, & trás huma das fermofas , & bem dilpolías

elles feguia huma nao fuadelles carre- molheres, que em feu tempo ouuenef»
gada de mercadorias, com medo que tes regnos, com as quaes partes, &no°
lha tomalle Rui Lourenço, aliem de breza de fai.gue, & bom dote que ti«

relatarem fuaspeííbas, le obrigaram nha trouxe lempre opinião de catar

a fazer a mefma cidade tributaria a el com o infante dom Fernando , filho

Rei dom timanuel em quinhentos mi- terceiro dei Rei dom kmanuel, polto
tiquaes dour i caianno, pedindo logo que folie muito mais moco quella.mas
a Rui Lourenço humabandeiradasar- por lhe iitonaõluccedera vontadeca-
masdortgno, pêra d lli por diantepo- íou depois com dom Pedro deMene-
derem navegar ieguros das noflas ar* íes, leu primo com irmaó,Cond<. D-l-
madas , a qual lhe elle deu. hltando coutim , hlhoheideiro de Dom her-
neltes concertos chegou a melma nao nando legundo iMarques de villa Real,
ao porto, aqual lhe RuiLourençoen- como fe ao diante dirá. No melmoan-
tregou livremente , fem delia querer node M.D.iiij.faleceo em Medinadel
tomar coufa nenhuma, pelo que fe par* campo a Rainha donna Ilabel,cuja mor-
tirarn delle mui contentes. Andando te fencobrio na corte por cafodaRai-
alsi ocupado Rui Lourenço , chegou nha demna Maria fua filha andar pre-
António de Saldanha a Mombaça com nhe, & quaíi nos derradeiros dias em
três nãos que tomara depois que par- que fefperaua o parto, no qual Deosa
tira de Quiloa, coma vinda do qual te- alumiou ahuma quarta feira derradei-
mendo el Rei de Mombaça mores dam- ro dia de Dezembro deitanno, eltando
nos pelo mar, do.s que ja tinha recebi» ella , & el Rei em Lisboa nos paços
dos, fez pazes com elRei de Melinde, Dalcaçoua, onde pario huma filha aque
as quaes aflentadas, e juradas António poíeram nome donna Beatriz, que de-
dc Saldanha, & Rui Lourenço fepar- pois cafou com dom Carlos Duque de
tiram perà índia , onde chegaram com baboya , do qnal caíamento fe tratará
algumas preías que fezerão deína ci- em leu lugar. Neíte 2nno ouue neites

dade de Mete que he aliem do cabo regnos grandes, &efpantofos terremo-
de Guardafum , ate as ilhas de Cana- tos, com que cairam muitos ediricios,

cania, & de Anchediva, dos quaes fe de maneira que os homens tormuam
dirá em feu lugar. por partido abitar nos campos, fora de

r a t> n w t r> t vvvít Inalas, & longe das montanhas,com
^ a f i í u l, kj LAAAii. medo que aíli humas como as outras

*Da morte de T>om Afonfo Condefiabte cailFem fobrelles.

de 'Portuga1,^3 da Rainha de CafteU CAPITfTT O I YYYiir
la donna lfabel, $ do nafcimento <- A i* 1 L U L U L.AAAUI.

da Infante donna Beatriz. 1)e como 7). Içam de Menefes fot for

A
mar a Larache,& do que abt fez.

i ras fica dito como o Condefta-
bre dom Afonfo cafou com don- T Arache he huma villa forte fobre

na loanna de Noronha, filha de dom _L_ hum rio a cinco legoas Darzilla,

Pedro de Meneies, primeiro Marques em que le recolhem muitas fuftas, das

O ii que
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queandutnafaltear, onde neftetempo ram recolhendocontraag. lereal,pon-

eíUuam quatro carauellas que os mou- dote didr.te delia eites , ik outros que
rostinhaótomadasde Portugal, doque íe aili mais ajuntaram, com tençamde
dom loam de Meneies eftaua tam ma- ha defender do fogo íe lho ob Chrif-

goado que determinou de ir íobreíta tãos quiiellem poer , no qual lugar fe

villa, o qual deiejo fe lhe acrecentou, trauou huma braua peleja, em quefo-

vendo hum dia paliar por diante Dar- rão feridos , & mortos muitos dellef,

zilla huma gale Real Dalmandarim ai- ate que amai defeu grado delempara-

caide deTetuão, ik cinco galeotas,que rão a galé, a que fe logo pos o fogo de

hiam pêra Larache , as quaes na mef- que ardeo toda , & lhe tomaram ascin-

ma noite mandou eípiar per terra , & co galeotas que eíhuão varadas em ter-

foube como os mouros vararam asga- ra,&dous bergantins, & humadasqua-
leotas entre as carauellas , & que ha tro carauelUs, que elles tinham toma-

Real tinham mais perto daguoa apar das, ik às três por eítarem em parte

de hum baluarte, que eità na entrada que fenão poiiao tirar, poleram tam-

do rio, que guardauam toldados com bemofogo. Oquealli feito, dom loáo,

muita, ik boa ar telhar ia, o quelabido porque recrecia muita gente dos mou -

armou três carauellas, que eltauarono ros , leruindolhe a maré , mandou re-

arrecife, ik com outras três de que era colher os léus, ik omelmo fez Garcia

capitão Garcia de Mello, anodel mòr de Mello, & aíh fefairam do rio aíeu

d'^s helteiros da frldrilha, que andaua faluo, lem lhe matarem mais quehum
neíte tempo noeítreito,partio Darzilla fó homem, com a qual victoria pos
aosxxiiij,delulhodoannodeM 0.1111. muito efpanto aos mouros , porque a

velpera do dia dafefta de Santiago A- dom loão ate então nunca lhe tal scon-

poitolo, mandando per terra cinco de tecera naquelle porto, nem feile a.on-

cauallo a uer fe has galés eítauão ainda teceo depois , ik adi fe veo Arzilla, on-

varadas como dantes, &narnefmanoi- de entrou no arrecife com onze velas,

te mandou o batel a terra a tomar falia partindo da villa com três , ik Garcia

dos eipias, que lhe affirmàram ho que de Mello ficou no mar com asíuastres

os outros eípia c tinhão dito, o que fa- caravellas guardando oeítreito, como
bido fez merer as velas, ik ao outro dia o dantes fazia. Com elta nova foi el

amanheceram elle, ik Garcia de Mello Rei dom Emanuel muialegre tendoas

fobela barra de Larache, junto com o coufasdedomloamem tanto, queauia

baluarte , mas os mouros que o guar- mui poucas pelloas no regno de que

dauam conhecendo que as carauellas mòr confiança tiveife , que delle , em
eram de Chtiltáos começaram de as todolos negócios, que tocauãoaosfei-

feruir com artelhana,o que vendo dom tos da guerra , na qual foi fempre mui

loam, fez guarnecer com colchões,

&

fagaz, diligente, ik bemeicançadoate

faquns de lãa , que pêra ido travia, os ha hora de fua morte, como feno dií-

coírados de huma carauella , ik como curfo deita Chronica verá.

lhe fervio a maré , mandou ao capitão

que fefníle poer defronte do baluarte, CAPITULO LXXXIIII.

pêra has outras paliarem mais ieguras

por detrás delia, as quaes todas forão *De como dom loam de Menejes foi fo-

bem leruidas de bon-bardadap, & fre- bre hutnas aldeãs de Mouros , t£

chn 1is<1obaluarte,&dagaléReal Dal- do que fajfou nejlaentrada.

imndirim,com tudo elles palfaram,&

foram furgir adiante, cc cm (urgindo, VT A ferra do Farrobo, a cinco Ie-

por o rio fer alcantilado, faltaram mui- 1 \' goas Damla , eltao as aldeãs de

trs em terra, ao que os mouros acodi- Aljubilia, & Archana, pelo pè da qual

ram, mas aproueitoulhes pouco , por- ferra paíla hum rio que de inuerno

que às lançadas, ik efpingardadas fe fo- narn tem vao, do que confiados os mou-
ros»
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ros, eílavãonefta fazam fora de cuidar
que os Chriílãosoufaifcm de comd.r
a ribeira, lançando íeu gado de longo
delia , andando elles meímos no cam-
po folgando, Ôz caçando fem nenhum
receo. Dom loaõ como era caualleiro,

nam podia iofrer as novas que lhe ca-

da diaos efeutas diíto dauam, pelo que
propôs de os ir bufear ,

pêra o que man-
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nho o medo que a ribeira pos a todos
que muitos fe tornaram fe nam ouue-
rão vergonha de o fazer. Paliada a agoa
ie forão em ordenança poer em cilla-

da lobelas aldeãs , & como le os Mou-
ros nam temiam , em amanhecendo
fairao a caçar,& folgar pelo campo, &
a fuás oras acoltumadas lançarão o ga-
do apacer;mas em todo elle tempo nam

dou logo fazer em lua caía no mor fe- quis dom loam de Meneies íair aeítes

gredo que pode duas barcas quadra- íperando que decefíem mais das al-

das, de grandura quepodeffe cada hu- deas, a qual hora acertaram de vir dous
ma delias ir em fua a^emala, as quaes caçadores dar lobeila cilada, pelioque
acabadas, fperou huma noite deçarra- lhe foi forçado defcobrine , & correr
ção , & tempeltade em que mandou aos que ja andauam pello campo, de
tangerastrombetasacaualgada.doque que os noflos mataram muitos, &cap-
os íronteiros , & moradores , ficaram tiuaram ieííenta almas , & trouxeram
efpantados por a noite não fer decali- muito g>do groíTo , que feieraro paí-
dade pêra ninguém ou ar a lair de cala, far a agoa a nado , & elles nas barcas,

mas confiados no laber , & esforço de fem lhes dasaldeas iairquemihoeítor-
dom loam, lem nenhum lhepreguntar vaffe, & aífi chegarão Arzilla ja tarde,

o que queria fazer , fe poleram todos

a cauallo,dos quaes leuoucomiigodu-
zentos, & vinte , & fendo ja afaílado

da vila lhes dixe ao quehia, & a caula

pêra queleuaua as duas barcas, rogan-
do-lhes, que le na companhia ouveffe

quem arreceaife de fer com elle no fei-

to , que dalh fe podia tornar , o que ne-

nhum fez, mas antes lhe refponderam
todos, que fenecefiario foíle paíTarem

outra mor ribeira. &feguir maisadian-
te, que elles ofarião, o que ditocami-
nharam atè chegarem à ribeira , que
acharam muito temeroia, por caio da
agoa que ctecera com a chuua , mas
polto que muita folie, & a chuua não
cefTaffe, em chegando mandou a hum
feu criado por nome Fernão de freitas,

que paliai le a nadfl com huma corda
nos dentes , ate huma coroa que eita-

ua aliem da vea da agoa, pêra por alli

onde ostinhão por perdidos , por caio
da muita agoa que aquella noite cho-
uera , cuidando que le perderião no
rio, ou que fe opafTaflemquenáo po-
denão tornar à quem, & que às mãos
os tomarião os Mouros daquellas al-

deãs, por lerem muito povoadas, &
auer per toda aquella comarca mui boa
gente de guerra.

CAPITULO LXXXV.

1)e como depois da partida de Afonfo
^Dalbuquerque , © Francijco 'Dal-
buquerque fe renovou a guerra en-
tre os Reis de Calecut , & de Cochim,
GJ do que Duarte 'Pacheco pereira
nijfo fez.

»

DUsrte Pacheco com a fua nao
#
&

carauella de Pêro Raphael , por-
allar huma das barcas, que hia atada a que a outra de Diogo Pirez ficou em
ella corda, & ficaua amarrada a outra, Cochim pêra a concertarem, acempa-
com as quatb aliando, & puxando pai- nhou Afonfo Dalbuquerque, & Fran-
fou toda a gente com a- leilão dos ca- cifeo Dalbuquerque em quanto efti-

uallos, & elles atoa. Como dom loam ueramemCananor, &noportodeCa-
íe vio da outra banda começou denca- lecut. Depois da partida dos quaes fe

rr.inhar per huma várzea, que perfpa- tornou peia Cochim por caio daguer-
ço demea leg< a eOaua alagada da chea, ra que oCamorij Rei de Calecutque-
& a lugares tão alta que daua a agoa ria outra vez começar, onde em che-
pellas cilhasaos cauallos, & foi tama- gando el Reioveoreceber, elhe dixe

a cer-
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a certeza que tinha da guerra, & corno

delelperado de fe poder defender lhe

pedio arincadamente que o delenga-

nalle, fe era verdade que o auia daju-

darneítes trabalhos, ouieeramiomen-
te moltras o que andaua fazendo, pêra

o entreter em palauras , ate le ir pêra

Cananor.ouCoulam ,porquecom tam
pouca gente , & nauios como lhe dei-

xarão Aíonlo Dalbuquerque, ci: Kran-

cifeo dalbuquerque, duuidauaqueou-
faíTe de pelejar com o poder dei Rei
de Calecut. Duarte Pacheco, que ío-

bre ler muito bom caualleiro era de-

maíiadamente Colérico , & agalUdo,
mouido deltas palauias , legundo Te

nelle vio , etteue quali peia remeter a

el Rei : com tudo cheo de cólera lhe

dixe, que conriaua tanto em Deos que
auia de prender el Rei de Calecut, &
prelo o mandar a Portugal , que deí-

cançafíe , & fezelle fua gente preites,

queqnantoàPortuguefanam tinha que
duuidar. Acabada elta pratica el Reiie
recolheo para feus paços , & Duarte
Pacheco perà fortaleza, et porque lhe

dixe'ão que os mouros de Cochim
com medo dei Rei de Calecut fe que-
riam ir todos da cidade, mandou cha-

mar alguns delles a cafa de hum dos
principaes per nome Clinamacar , on-

de lhesfezhuroa falla,exortandoosafe

não irem dandolhes razões porque o

não deuiam fazer, na fim d -s quaes lhes

dixe quejurauaper fua lei, que osque
fe foliem, e depois achaíle.que os auia

denforcar a todos, & que omeímo fa-

ria logo aos que foubcire de certo que
queriãodefemparar a cidade. Com elta

falia, huns per medo., & outros per

vontade lhe prometeram de fe nam
irem para nenhumaoutra parte, òcque
por ferviço dei Rei de Portugal , cc do
de Cochim poriam as vidas , cc fazen-

das, líro acabado Duarte pacheco.que
em nutra nenhuma coufa tinha o len-

tido, lenam em coroo auia denojar el

Rei deCalecut, entrou algumas vezes

pelas ferras de Repelim , & outras de
feus alliados, &vaíTallos, nasquaes en-

tradas fez muito damno , & queimou
muitas pouoações , tornando lempre

vitoriofo a Cochim , pofto que ern v u-

ma entr.da delias que fez cm Repe*
hm lhe rVrilTem oito dos leu: , com as

quaes victofias alegraua toda a cida-

de, & * obre todos elRei, quejacome-
çaua ter nelle mais confiança do que
lhe pouco antes dera a entender. O
Camorij Rei de Calecut Cabendo o el-

trago que Duate Pacheco fazia em
fuás terras, aprefloule o mais que po-
de, com huma grrfTa armada per mar,

& per terra ate chegar a Repelim, com
tenção dentrar na nha deCocliim, pe-

lo palio de Cambalam, do quL- cí i uri- •

c^do Duarte Pacheco per cartas de Ro-
drigo Reinei, que depois morreu em
Calecut, & de (Jojebequij, ordenou a
gente que auia de ir com tile peia de-
fender o p.iffo , ik. deixar ni lua no,
& fortale/.a pelo modo leguinte. Na
nao deixou xxv. homens com omeitre
Diogo Pereira, que rienu por capitão,

com muita artelharia , & munições de
guerra em guarda da cidade. Na for-

taleza deixou por capitam Diogo hef-
nandez correa feitor, com trinta, &
noue homens , em que entraua Lou-
renço Moreno, & Aluaro Vaz ícrivães

da feitoria. Coníigo leuou a carauella

de que era capitam PeroRaphae!,com
vinta leis homens , òc dnus bateis, &
por capitão de hum, Diogo Pirezcom
xxi'j. homens, aquém mandou que ali-

dade nelle, atelerconcertada alua ca-

raurlla , no ouro batel hiam xxij. ho-
mens em que entraua o melmo
te Pacheco dos quaes era hum òimão
Dandrade, que pollo que ainda folie

mancebo jan^quelle tempo daua mol-
tras de quam bom" caualleiro depois

lahio. Hião nelta pequena armada
lxx'ij. homens Portugucles com osca-

pitães, todos confeíTa/ios , comunga-
dos ,• & ajuramentados de morrerem
huns pelos outros antes que fe deixa-

rem captiuar , nem cometerem couTa

que perjudicílle a fuás honras, hl Rei
de Cochim eltaua na cidade quat dofe
Duarte Pacheco dehmarrou dediante

da fortaleza, & em chegando ondeel-

le eltaua o veo receber à praia com
muita alegria, mas quando vio quelta-

ua
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ua pofta afperança de íe perder, ouri-

çar em feu regno , em huma tam pe-

quena companhia, em comparaçam do
exercito dei Rei de Calecut, que com
fua gente cobria a terra, &com ospa-
raos intopia os rios do Malabar , com
as lagrimas nos olhos lhe pedio , que
pois jà delle, nem de feu regno íenão
podia fazer conta, nem em todos elles

auia poder , nem reiiílencia contra
íeuimigo, lhe rogaua quecom osíeus
bufcafle modo de íeíalvar, que poisja

eítaua certa fua perdiçam , & de todo
feu eltado , que proueito fe lhe podia
íeguir de perecerem em luas terras,

fem lhe poder valler homens, a que
tanto bem com razão queria, vendoos
tam animados a morrerem, pololiura-

rem dos trabalhos , & perigos em que
o fua triíte ventura tinha polto. Duar-
te Pacheco poltoque muito esforçado

folie não ficou fem fazer mudança, nam
pelo receo dos perigos que lhe eitauam

aparelhados , fe nam pela compaixão
queouuedelRei, & dos que junto del-

le eitauam , a que todos via com muito
menos esforço do que dauam a enten-

der as palauras delRei, com tudo lhe

dirle que nam defconfialíe porque a

força daqutlla armada eítaua no poder
de Dev svcrdadeiío, queosPortugue-
iescriam, &adorauãooqualfperauam
que confundiria el Rei de Calecut, &
faria falias todalas fperanças que lhe

feus feiticeiros dauam, do fucello def-

ta guerra que tinha começada , & que
ilto era quanto a Deos que podia tudo,

mas que quanto aos homens, que aquel •

les feus erão tão esforçados, & o palio

onde hia fperar el Rei de Calecut tam
eltreito quenelle efperaua de o desba-

ratar, fem nenhuma outra ajuda. Com
eftas & outras palauras o confolou o
milhor que pode, fallando lobelo mo-
do que cada hum delles deuiater neita
guerra,perã qual el Rei nam tinha mais
que cin^o mil naires, por cafoderrui-
tos dos feus íe lançarem com oCaroo-
rij. Deites deu quinhentos a Duarte
Pacheco, que leuou comíigo na cara-
uella,& bateis, & em nauios da terra,

de que erão capitães Candagora , &

III

Frangora feus veadores da fazenda,&
o Caimal de Palurt, & o Fanicai Dar -

raul , aos quaes mandou que em tudo
obedecellem a Duarte pacheco , que
com elta companhia pattiodeCochim
de noite huma lella feira ante do Do-
mingo de Ramos, dezaíeisdias domes
de Março de M. D. iiij. & duas horas

antes do dia chegou ao paílo de Canv?
balam.

CAPITULO LXXXVL

Do que 'Duarte Pacheco fez depois âs

chegar ao fajfo de Cambalam , & de

como o Camorij , Rei de Calecut
ocometeo apnmeira iez> y Ç£

foi desbaratado.

EM Duarte Pacheco chegando ao
palio de Cambalam, eluueateo

romper da aka no meo do no, & em
amanhecendo íe chegou pêra terra,

onde achou no pono bem oitocentos

Naires dos dtl Rei de Calecut, que as

frechada? , & eípingaidada.i lhe quiíe-

ram tolher que nam detembarc^íTem,
masem chegando ao porto delpararam
a ai telharia, com que fe os imigos fe»

zeram atras, dandolhes lugar pêra def-

embarcarem : mas depois que os viram
em terra, voltaram iobrelles , em que
a peleja durou per ípaço demea hora,
ate que fe poíeram em fugida com dei-
xarem alguns mortos no campo. Jíto

feito, & poitofogo a huma pouoaçam
que ahi eitôua junto fe recolheram os
noííos peraopaíToleuandocomfigo al-

gumas vaquas pêra mantimento, o que
lhes os Naires de Cochim eltranharam
muito , por terem os Malabares por
religião nam matarem vaqua, nem lhe

comerem a carne. Recolhido Duarte
Pacheco ao paíTo, nomeímodia a tar-

de lhe chegaram quinhentos Naires
delReideCochim, emcompanhiados
quaes vinha Lourenço Moreno com
quatro eipingardeiros Pcrtugueies.
Quando Duarte Pacheco chegou aef-
tepaflo de Cambalão não eraainda vin-
do el Rei de Calecut , o qual ao outro
dia apareceo defronte donde osnoflos

eita-
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eftauam , com a companhia feguinte. tenta milhomensdepeleja. A!'emJ. r -

Bertacorol, Rei de Tanor com quatro ta tamanha multidam de gente, & na-

mil Naires, CatanarabariReide Bipur, uius mandou ti Rei de Calecut , per

& de Cucuram, junto da ferra de Nar- contelho, òc ordenança dos dou Lom-
finga, com doze mil naires.Cocagata- bardos Mi;anetes, fazer de noite huni
col Rei de CJotagom , antre Cananor> baluarte de terra, &madeiradefronte
& Calecut, junto da ferra, comdeioi- do pafloondeosnofToseltauão, deque
to mil Naires, Curriuacuil Rei de Cu- no tempo dos combates recebião mui-
riga, entre Panane,&Crang< nor, com todamno, por auer dehunsaos outros

três mil Naires. Eltes traziáo fuagen- muito pouco fpaço. Duarte pacheco
te, & bandeiras ieparadas cada num como foube da chegada dei Rei de Ca*
por fim , & debaixo da bandeira dei lecut , & ua trota que vinha fobrelle,

Rei de Calecut vinha Nambeja leu lo- mandou dar cabos da carauella a hum
brinho, Paramhira lenhor de Cranga- dos bateis, edaquelleaooutroguarne-
nor, que agora he regno, Papucol lê- eidos comeadeas de ferro gr oHas, com
nhor de Cahlum entre Calecut, &Ta- que tomauam todo pairo» na qual or-

nor, Parinhara mutacoil lenhor da ter- dem, com muitas bombardadas recea-

ra queeltà entre Cranganor, &Repe- beram eita armadi dei Rei de Calecut,

lim , Benara fenhor de Nambeadarim de que em chegando arrombaram al-

acima de Pan-ine perà ferra , Nambir guns pa>a js, & mataram muita gente,

íenhor dí Benalacheri, Papapucol fe- lem dos noflos perigar nenhum. A mul-

rihordeBipur, antreCani, &Calecut, tidam dos imigos era tanta que Jeem-
Papucol letvmrdePapurangari, o Ca- baraçauãohuns comos outros, cm tu-

tual de Maugatcnara, & outros muitos do a jangada dos vinte paraos, quevi-
caimães. A qual companhia que vinha nham encadeados, le adiantou de toda
pêra terra , debaixo da bandeira dei a frota chegandole perà nollacarauel-

Kei de Calecut pafTaua de vinte mil la, & bateis , tirando muitas bombar-
homens, entre Naires, & Mouros, de dadas, com quedauam alf.s de traba-

que no exercito auia bom quinhão. A lho aosnoflbs. Masauendojabom pe-

do mar era de cento, &leirentanauios daço, quedehuma, e da outra parte

de remo, em queentrauamletenta,& fervia a artelharia, demaneiraquecom
íeis paraos, com arrombadas de arte- ofumo, & fogo da pólvora le nam viaru

lharia não faier nojo. fcite ardil lhe huns aos outros, mandou Duarte Pa-
deram os dous lombardos Milanefes, checo tirar comhumcamello queain-
que andauam emfeuleruiço. Cada pa- da nam detcarregara, o que le fez em
T30 deite- leuaua duas bombardas, vin- tamboa hora, quedofegundotirodef-
ta cinco frecheiros, & cinco elpingar- manchou de todo a jangada , arrom-
deiros , vinte deites paraos hiam enca- bando quatro paraos que logo le foram
deados pêra afferrarem a carauella, ai- ao fundo. fcLltes desbaratados, fecome-
lem deites fetenta, & féis paraos hiam çou a chegar outra quadrilha de paraos,

cincoenta, &quatro catures, & trinta dos quaes os no lios arrombaram treze,

tones de coxia larga com cada hum lua & meterão treze no fundo. Neltesdous
bombarda, & delateis homens de pele- desbaratos mataram muitos dos imi-

ja. Nelta armada do mar auia mais de gos, & os fezeram afatiar, o que v n-

doze mil homens de guerra , deque doofenhordeRepelim, elleera pellba

era capitam o Príncipe Naubeadarim, acodio com huma grolla frota d; pa-

fobrinho,& herdeiro dei Rei de Cale- raos, catures, & tones, &omelmofez
cut, &por fora capitam ElancolNam- el Rei de Calecut pela banda da terra.

beacVrim CenKÒr de Repelim, de mo- Klte foi hum brauo, &perigofo cora-

do que a gente*que neltes dous exer- bate, porque dambailas partes eram os

eitos do mar, & terra andaua em ler- noífos cometidos, de modo, quequa-

uiço dei Rei de Calecut, palTariadefe- iiletiueram por desbaratados: masaíU
como
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como a preíTa era grande, afli lhes da- gocios, fe defpedio delle, & trouxe a
uaDeosmòr esforço, lilo era ja depois carauella ao pailo de Cambalam

, que
devefpera, ate o qualtempo íe achou logo entregeu a Diogo Pnez cuja a
terem os nolios morto trezentos , & capitania eia , & a do batel a Cnrif-
cincoenta homens conhecidos , afora touaõ lufarte , & polto que el Rei de
outros vulgares que paflauam de mil, Calecut per coníelho dos íeus feiti-

dos nollbs por milagre de Deos não ceiros , em toda efta fomana nam co-
morreo nenhum, & poucos foram fe- meteo o paíio , Duarte Pacheco nam
ridos, hum dos nolTos bateis foi arrom- deixou entre tanto de fazer feu offi-

bado dos tiros dartelharia dos iroigosj cio , entrando pella terra de Camba-
mas não tanto que o nam concertai- Iam , fazendo muitos faltos , em que
lern antes que anoiteceíTe.Candagora, queimou algunslugaresdailha,debom
cc hrangora , capitães dei Rei de Co- defpojo, tornando iempre vitoriolo.

chim , que a todos eítes combates fe

acharam na carauella ( porque os ou- CAPITULO LXXXVII.
tros Naires que hiam nos paraos , &
catures fugiram com medo o dia, que 'Do fegundo , ® terceiro combate , que
el Rei de Calecut chegou ao palio) o Camorij Rei de Calecut deu aos

\»endo a vitoria que Deos dera aos noí* nojfos, em que também foi des-

los , & quam esforçadamente o feze- baratado,

ram, ficaram efpantados, pedindo per-

dama Duarte Pacheco du defeonfian-
Í~J

L Rei de Calecut injuriado de ta-

ça que tiuerão delle poder desbaratar |7« manha atronta como a que rece-
tanta multidam de gente. Com a no* bera dos Portuguefes, pro(opos de lo*

ua de tamanha vitoria foi el Rei de Co- go ao dia feguinte os tornar a cometer,
chim mui ledo , pelo que mandou ao mas per coníelho dos léus feiticeiros

Príncipe deCochim que forte logo vi- o nam fez, dando-lhediacertoemque
fitar Duarte Pacheco, difeulpandofe lhe prometiam a viétoria. Eite dia era
de o não fazer eile em pelloa , por fi- o de Palcoa tam folemne à nolTa reli-

car em guarda da cidade. Os noifos giam, que le podia efperar nelle a vi-

auidaavidoria.poftoqueíicairemmui- toria com mor certeza que em nenhum
to quibrantadus do trabalho nem por outro,no qual em amanhecendo appa-
iíTo deixaram decantar, & folhar toda receo huma muito mòr armada que a
aquella noite, & tocar as trombetas,& primeira, efta era de cem paraos &
com ilto dar com martellos nartelha- cem catures, &oitenta tones, emque
lia, & fazer roido com cadeas de fer- auiamais de quinze mil homéà depele-
ro , que auia nos nauios pêra aíli ef- ja,de que os cincomileram frecheiros,

pantarem os imigos cuidando que fa- & duzentos efpingardeiros>& os outros
zião elles alguma machina pêra os com- defpada , rodella , & lança , afora bom-
baterem ao outro dia , no qual vendo bardeiros que feruism a trezentos , &
Duarte Pacheco, que nem per mar, oitenta tirosdartelhariafalcóes.&ber-
nem per terra o vinham cometer , fe ços, os mais de metal que fundirão os
foi depois de vefpera em hum desba- dous lombardos Milanefes. Eperaque
teis dar em huma pouoaçam do Cai- el Rei mais facilmente podefle desba-
mal de Csmbalam , a qual polloque rataros noílos, mandou a hum dos íeus
achafle reliftencia mandou poer fogo. capitães que com fetenta paraos folie

Ao outro dia chegou a carauella que cometer anão que ficara em guarda da
ficara em Cochim, a qual Duarte Pa- cidade de Cochim , pêra que Duarte
checo , que per terra tinha auilo que Pacheco deix2ÍTe o paíTo, por lhe fo-
era partida, foi bufçar ao caminho, on- correr, &.elle le deixou ficar comto-
de el Rei deCochim oveo ver, & de- da a outra armada no rio de Repelim,
pois de terem praticado em feusne- Eítes paraos foram buícar a naoper

P hum
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hum efíreito que fe vai meter no rio ramente vio que Deos era o quepele-

de Cochim , per onde el Rei de Cale- jaua por elles. hl Rei de Calecut ven-

cut tainbem poderá paliar com toda a do quanto ao contrario do que fpera-

fua armada, &ofezera, felhenampa- ua lhe fuecederão os di»us combates,
recera fraqueja mudar o propolitoque como de luacondiçam era vario, qui-

tinha de paliar por aquelle de Camba- lera defittir deita guerra , & a meima
Iam, os quaes paraos paliaram de noi- vontade achou em muitos dos ieus:

te fem lerem lentidos , pelo que em com tudo aconfelhado pelos mouros
chegando anão a cometerão mui bra- determinou cometer a terceira vez o
uamente , do que a noua per via dei palio trazendo toda lua frota ordena-
Rei de Cochim com muita diligencia da em efquadrões. Duarte Pacheco
chegou a Duarte Pacheco as noue ho- mandou aos das carauellas , & bateis

ras do dia, que com elte recado ficou que não tiraflem , nem le molUaíTem.

muito fuipenío, por ver que era ardil íenam quando o eiledixefle,oque ven-

de guerra que el Rei de Calecut come- do osimigosqueeítauamem terra cui-

tera pêra lhe enfraquecer o palio, &o darão que o faziam com medo pelo que
entrar. Com tudo per confelho, &pa- dando huma grande apupada fe che-

recer de todos foi focorrer a naocom garão pêra o palio, iko melmo vinhão

a carauella de Diogo Pirez , & batel de fazendo os nauios de Calecut , tão con-

Chriitouão jufarte , a qual achou em fiados todos, que lem nenhuma ordem
tamanho aperto que fe mais tardara di- chegarão aos nolTòs a tiro de lança, en-

ficilmentele poderá defender, mas tan- tão mandou Duarte Pacheco darhuma
to que os imigos o viram largaram a grande grita , & defparar a artilharia

nao fugindo perà banda de Repelim, contra os da terra , & domar, deque
Duarte Pacheco os não quis feguir, iubitamentematarãotantos, &arrom-
nem menos entrar na nao , porque ja barão tantos nauios dos de Calecut,

ouuia tomde bombardas o que lhepa- que todos, aííi nuns, como outros dei-

receo que leria no vao de Cambalam, xarão o combate a quem mais depref-

pelo que logo voltou , & leruindolhe íafugiria.oquevendooCaimaldeRe-
a viraçam chegou atempo bemnecef- pelimque era capitão deites nauios que
fario, porque os imigos tinhão paliado cometerão primeiro , os fez outra vez

a carauella ao lume dagoa a força de em corpo , começando de nouo a ef-

bombardadas & desfeitas as arromba- bombardear os nUlos, mas el Rei de
das, & aisi as do batel, &per mar,& Calecut anojado por le iíto fazer de
per terra combatião os noilos comtan- longe , & que não oufauão de chegar

to impeto, que feelle nam chegara ao ao palio, mandou ao PrincipeNaubea-
tempo,que chegou, o paflo fora entra- darim, que era capitão geral daarma-
do , mas em chegando deu nas coitas da do mar, que fe foíle pêra quella ban-

dos imigos, & os que eltauam o palio da, &que olenhor de Repelim poiso

na dianteira de modo que os fezeram fazia tam mal fetiralle dali, do quefi-

fugir todos, hunspe!orioarriba,& ou- cou mui afrontado, Òcagrauiado, mas
tros varar em terra. Nefte combate Naubeadarim fez tanto como ooutro,

perderão os imigos dezanoue paraos, porque ainda que vielFc- com toduifrol

entrequeimados, & alagados, òc mor- da armada , foi também recebido dos
rerãodu7entos,cí:nouenta,ôt dosnof- noilos, com peluuros de bombardas
fos per milagre deDeos nenhum, por- que nunca nenhum dos daíua compa-
que em muitos deram os pilouros nas nhia, per muito que os elle animafle,

cabeças, braços, peitos, pernas, &per & ameaçalle, oufou de chegar ao paf-

todo o corpo fem lhes fazerem nojo, fo, mas antesvendofetam maltratados,

paliando delles adiante tam furiolos fe poferam em fugida. Foi tamanho o
que defmanchauão , & quebranão as medo deite desbarato que o meftno
padefadas em pedaços, no que fe cia- Rei de Calecut defefperado,& cõ me-

do
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ck> de Ihetomarem aartelharia queef- concertos com elRei de Cochim,cu«

taua no baluarte que mandara lazer jos vaíiallos eram, o que elRci deCa-

defronte do palio, a mandou tirar dal- lecutlentio muito, por todo;, três lerem

li,&leuou conligoretirandofedocam» muito esforçados eaualleiros.pelo que

po como homem desbaratado. Perde- logocomeçou outra vez de teiuoar no

ram os imigos deíla vez vinte, &dous profeguir deita guerra, masacontelba-

paraos,cc outros nauios,& como lefou- do pelos dous Lombardos JVliliineles,

be por certo, morreram delles maisde & por alguns dos Reis, &ienhores que

íeis centos. Duarte Pacheco namcon- com elle andauam determinou proce-

tente deite desbarato, foi ainda leguin- der no que tinha começado, o que lhe

do os imigos hum bom pedaço às bom- o príncipe Naubeadarim contrariou,

bardadas, òvlobre iílo faltou em terra, como jà outras vezes fezera, la /éaolhe

onde queimou dous lugares íem achar lobre ifio huma publica fáilaàsrazpes>

nenhuma refiítencia, oquefeitofetor- & argumentos do qual el Rei le incli-

nou ao palio jà as quatro horas depois nara de boa vontade*.lede todoonam
de meo dia , que tanto durou eíte ne- contradixera olenhcrdeRepelim,que

gocio, começandopellamenhãa,& lo- era muno acept«;a el Rei. Hnalmen-
go aquella noite , no quarto da prima te foi alltntado que fe continuaíTe ná

per auilo dos elpias que trazia, foi dar guerra, & viíto que peilo palio de Çam-
em hum lugar muito grande dos imi- balam fe nam pedia fazer entrada ain-

gos, oqud queimou, & matou muitos da que foirecom afronta dei Reiíefe-

dos que nelle morauam, com tudo ao zelTe por outro chamado Pa!inhar,que

recolher que era jà no romper da alua eítaua hum bom pedaç© daquclle , mui-

achou alguma refiltencia de Naires.de to cheo de vala , & matos deipinhei-

que matando, & ferindo alguns delles ros, de tam ruim fundo, ;que osnoílos

fez fugir os outros. Dallifeveoaopaf- nam poderiam là chegar com as cara-

fo, onde achou muito refrefeo que lhe uellas , & que dalli pzíTaria a Cochim
mandara el Rei de Cochim , que veo pelo palio do vao como fezera da ou-
bem a propplito a todos, & per os que tra vez, quando desbaratara el Rei, &
trouxeram o refrelco, lhe mandou di- porque Duarte Pacheco não folie 'aui*

zer , que esforçafle porque elle fpera- lado deita determina^.m , logo ao ou-

ua em De >s de não tão fomente ven- tio dia do.tetceiro combate paliaram

cerei Rei de Calecut, mas ainda ocap- da outra banda dopaflò aterra dePor-
tiuar, & lho entregar preío. cà, o que fez cuidar aos eipias dosnof-

fos quando virão aleusnear o campo»
CAPITULO LXXXVIlí. queelReifetornauaperaCalccut.roas

tanto que o viram ir peraquelle p^iío

*Decomo elRei de Calecutpaffou o Rio de Palinhar, deram logo auiioaDuar*
de Repelim, ££ ajfentou feti arraial te Pacheco, & trás eíte vieram outros
nas terras de Torcâ, onde cometeu- que lhe dixeram como ebra de qui-
do os paffos de Talurt , & o do vao nhentos Naires dei Rei de Calecut an-

foi outra vez desbaratado. dauam na ilha Darrauil cortando , &
queimando muitas aruores , que antrel*

COrneftesdesbaratos alguns dosda les he final de vitoria, contra osquaes
companhia dei Rei de Calecut, logo fez roíto com alguns Portugue-

tendo aquella guerra por infortunada, fes , & duzentos Naires dei Rei de Co*
lhe foram do campo, dos quaes foi hum chim, que leuaua coníigo de meítura,
oMangateMutaCaimalj&humleuir- com os quaes elle em hum efquadrão,
mão,& hum feu primo que ao outro dia & Pêro Raphael no outro os cometeoj
depois do terceiro combate leforãofe- & desbaratou , matando a mòr parte
cretamente do arraial pêra a ilha deVai- delles, dos quaes trouxe cincoenta cap-

pim, com tenção deíazerem dallifeus tivos, que em fe tornando achou em-
P ii bre-
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brenhados em hum bofque da ilha, os bos de huma carauella a outra , fazen-

quaes quifera mandar enforcar todos, do todaaquclla noite grande feita, por
mas a rogo dos Naires dei Rei de Co- afii darem a entender aos imigos que
chim polto que imigos foliem o nam lhes nam auiam medo. Ante manhã
lez, & mandou prelos a el Rei de Co- chegaram Simão Dandrade, & Cluit-
chim que lhe também por elles man- touão lularte nos bateis, porque o vao
dará rogar. Ilto feito vendo Duarte Pa- ficaua feguro com a maré que enchia,

checo que fua eftada nam íeruia ja na- Duarte Pacheco mandou aos léus que
quelle palio de Cambalão leuou as ca- comellem, porque aquelle dia, lobre
rauellas ao pálio do Palurt, que eltà todos, era o em que auiam demoltrar
huma boamea legoa do vao, onde não o esforço com que fempre venceram
podiam chegar, por ter pouco fundo, os imigos, &entreltaspalauras, &ou-
& elle com os feus bateis fe foi dalli trás os animaua ao brauo & perigofo

ao paíTo do vao,donde podia facilmente negocio em que fe logo auiam de ver.

focorrer as carauellas , mas quando ja llto era no romper daiua, a qual hora
chegou ao palio de Palurt , achou ai- os imigoscomalgumasboiíibardasque
guns Naires na ponta da ilha Darraul, tinhaó alltntadas em terra na ponta da
que de huma & da outra banda eítàfi- ilha, começaram de tirar contra osnol-
tuada entre as terras de Repelim , & los , & logo dahi a pouco aparecco a
Porca, onde el Rei de Calecut aflen» frota, que era de duzentas, &cincoen-
taua o arraial a huma legna de Palurt, ta velas, & por vir ainda longe, Duar-
os quaes Naires em vendo os noffos, te Pacheco fez dar voga aos bateis, 6c

acodirão a praia donde osfezeram re- em chegando a terra foi cometer aef-

colher pêra dentro as bombardas. Ef- tãciadondeosimigostirauam,&osfez
tando alli fobrancora foi auifado que fugir , & porque não pode trazer as

ao outro dia que era o primeiro deMaio bombardas, as mandou encrauar. Des-
auia el Rei de Calecut de mandar co- baratada elta companhia ierecolheo as

meter o vao, pelo que emamanhecen- carauellas, fendo ja a armada dos imi-

do fe foi là com os bateis , dando aos gos bem perto da noila, 6; por os feus

capitães dascarauellas o linal que lhes tiros varejarem a raeude, mandou que
auia de fazer, quando tivelTe necelli- eíteuefTem todos baixos fem fazer mu-
dade de foc >rro, & em chegando ao dança ate o elle mandar, oque vendo
palio do vao mandou dar grandes gri- os imigos, parecendolhes queofaziam
tas, pêra que os imigos foubeílemque de medo , fe começarão chegar peras

era chegado, no qual achou o Princi- carauellasquarenta paraos encadeados,

pe deCochim com leis centos Naires. entam mandou dar huma grande gri-

fc,l Rei de Calecut depois que foi da ou- tada, & tocar as trombetas, & delpa-

tra banda nasterrasde Porca, per con- raraartelharia, com que delencadeou
felho dos feus mandou ao dia feguinte, logo os mais dos paraos, aos quaes lo-

em que lhe feus feiticeiros dixeram que go o fenhor de Repelim mandou ou-

aueria vitoria, combater ambollospaf- tros em ajuda, onde forão tantas as<

fos de Palurt, & do vao juntamente, & bombardadasde huma, ceda outra par-

contraode Palurt, ondeeítauanasca- te, que nem o Ceo, nem aterra, nem
rauellas, mandou o fenhor de Repelim aagoa feviãocom fumo, & chamas de
com toda a frota, & ao do vao mandou fogo: com tudo os imigos le chegauam
o Principe Naubeadarim com quinze cada vez mais pêra os nolíos nauios,

mil homens. Duarte Pacheco, queef- & tam perto delles que le feruiam das

peraua omefrno, mandou logoarraíar frechas , & lanças de arremtllb. Niito

a ponta da ilha Darraul, & cortar todo efteue a peleja hum boro pedaço lera

oaruoredo, quenellaauia, porosimi- fe a vitforia inclinar a nenhuma das par-

gos nam poerem alli fecretamente ai- tes ate que Deos por fua mifericordia

gumas bombardas , & mandou dar ca- a declarou pellos noflos , comecandoíe
os
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os paraos dalagar pela muita gente que raiai dei Rei de Calecut , que a guerra

ihe ja tinhão morta: o que vendo oie- iobreíteve, por lhe morrer muita gen-
nhor deKepelim, por contentarei Rei te lem alcançar a caíidade da doença,
de Calecut, quede terra via a peleja, nem remédio delia, do que el Rei conf-

quilera paliar o vao, mas os nolioslho trangidofe foidoarraial,aiequeaqutl-

defenderáo per duas vezes , matando la doença ceifou. Com tudo Duarte pa-
inuitos dos que com elle forao. Eitan- checo em todo elte tempo namefteue
do Duarte Pacheconelte trabalho che- ociofo, mas antes fe aprecebeo de tudo
gou a elle Cand.igora a dizeilhe que oque lhe era neceflario,& porque dan-

Naubeadarim príncipe de Calecut vi- tes lançara abrolhos de feri o no vao, os

nha pêra paliar o vao com hutna grof- quaes por ferem curtos fe forniram tan-

fa companhia de gente , & que el Rei to dentro davafa, que não empecerão
lhe vinha nascoítas, oquefabido, Du- aos imigos, mandou de baixa marfin-

arte Pacheco fe deixou eltar jugando car nelle eftacas dareca toliadas, com
as bombardadas com os imigos , ate a pontas muito agudas, kl Rei de Cale-

hora que amare podia dar lugar a Nau- cut foube nelte tempo deíeusfeiticei-

beadarim pêra paliar o vao, pêra onde ros que íeus deules eítauão muito ira*

fe log > foi, &lho defendeo de manei- dos contrelle,que feaplacarião felogo

ra que poíto que niflo muito infiítille, mandaíle fazer hum Turcol , no lugar

alli com a muita gente queleuaua.co- que lhe elles dixeífera , que fam calas

roo com berços encarretados , que pe- doração em que viuem homens religio-

ra iflb fez trazer a colos de homens, el- fos, como entre nos frades, oquepro»
le não pode paliar, & tomou por par- meteo de fazer, pelo que lhe aliinarão

tido fazerle atras, noqualinítanteche- dia certo, affirmandolhe que nelleaue-

gou recado dei Rei de Calecut ao mef- ria victoria , pêra o que fe começou da-

mo Naubeadarim, que naó fabia qual preceber. Deite negocio teue Duarte
o fezerapior, fe o lenhor deRepelim, Pacheco auiio per feus efpias , com
em não aferrar os noiTos nauios, ou el- quem neite tempo eítauão trezentos

le em não paliar o vao, como lhe pro- Naires dei Rei de Cochim, & duzen-
meteram,do que ficou tão envergonha- tos do Mangate que le íorão hum dia

doque de nouo com doze mil homens antesdapeleja,oque,tornandodasca»
tornou acometer opalFo, noqueouue rauellas,queforaviiitar,íbubededous
humabrauapelejj,daqualfoiconitran- Naires de Cochim que fezeram per

gido fugir. Neítes combates, &no de mandado do mefmo Mangate, do que
Palurtperdeo elRei de Calecut muita por lhe parecer treiçãoauifou o Princi-

gente , & muitos nauios do que ficou pe de Cochim , mandando-lhe dizer

tam anojado , que fe fora em lua mão por hum Bramana , que fe viefle logo
madara cortar a cabeça a alguns dos feus parelle , por quanto ao outro dia fpe-

capitães , com tudo não deixou de os raua el Rei de Calecut, o qual tírama-

reprehender de muito couardos , & na lhe deu o recado a tempo que nam
principalmente ao lenhor deRepelim, aproueitou de nada. LI Rei de Calecut
& Naubeadarim Principe de Calecut, no dia em que lhe feus feiticeiros di-

xeram quepelejalle, abalou com todo
CAPITULO LXXX1X. feu exercito, repartido na maneira fe-

*De como elRei deCalecut empejfoa com- gwnte. Diante precedião dous mil nai-

bateoopajrodovao.ondefoidesbara- res Ver * Suarda de l
í.
inU bombardas»

tadofêdaltumascoufas que antes, queelRei mandauaaíTentar atirodon-

© depois dijfo aconteceram. de °s noflo
,

s eítauam ,
atras eítes íeguia

a vanguarda, de que era capitam Nau-

DOus , ou três dias depois de Deos beadarim , com doze mil homens , em
dar efta vitoria aos noffos,come- que entrauam dous mil frecheiros, &

çou huma tam braua intirmídade no ar- trinta efpingar deiros, após elle o fenhor
de



1 1

3

Primeira Parte da Chronica

de Repelim comoutra tanta gente,nas louro matou dous Naires junto delle k

coftas dos quaes vinha oC^inoii, Rei pelo que le retirou hum bom peda*

de Calecut, com quirue rnil homens ço para trás , mandando dizer a Nau-
entre frecheiros , eipingardeiros, lan- beadarim,& aolenhordc Re-pelim.que

ceiros, & del^aeia, & rodella, & qua- apertaiiem com agente pêra pairarem

trocentos que trazião machados pêra o vao antes que a marc creceile. Com
cortarem a eilacada. Contra todo elte ette recado, àíorça de porrada ,eccu-

poder tinha Duarte Pacheco nos dous tiladas que dauão nosieusosfaziãoen-

bateis quarenta homens Portugueles, trar por eile , os quaes carregando

& em cada hum leis berços, dous fal- huns fobelos outros começarão de Ten-

ções, & hum tiro groííb por proa. Os tir as pontas das eltaquasdarequacorn

que vinham com aitelharia dei Reide tanta dor, queosprimeiros brariando,

Calecut em chegando, começaraódea & lamentandoire aos que fegui.un , le

defearregar contra osnoflos, mas Du- começarão dembaraçar de maneira,

arte Pacheco depois de os aliegurar que caindo huns lobelos outros traba-

hum pouco, fe chegou parelles comos lhauam a quem mais alinha tornaria

bateis, & as bombardadas os fez reco- para trás , empregando nelles os dos

luer peia dentro de hum palmar, Kltan- bateis a artelharia a lua vontade. Du-
do alli pelejando chegou Naubeada- rando eíb profia , os dos machados
rim com a vanguarda, que com gran- pela agoa de todo fer baixa chegaram

de impeto cometeo ovao, masosnof- a efbc&da , começando a coitar nella

los)hodefenderamasbombardadas,& lem acharem refiftencia, pellosNaires

com rocr.s de fogo que lhe lançauam de Cochim que a guardauam lerem

a ^eode, matando muitosdelles,& por- idos, o que Duarte Pacheco vendo fi-

que a maré vazaua , Duarte pacheco por cou mui iriite ,& fufpenfo, porque aco-

nam licar iobello lamarão do palio, fe dindo aquella parte , os imigos entra-

reiirou hum pouco atras, & mandou a riam pelo palio, peraquella onde elle

Chniiouão jul«rte, por o leu batel fer eltaua, 6: não lhe acodindo, paliariam

rnais pequeno, que TperafTe no palio o pola outra, o que le fezellem no mef-

mais que podelTe, porque com a repon- mo dia chegariam a Cochim ecricarião

ta da maré, que nam podia tardar , le lenhoiesdetoda aterra, com tudode-
ajuntariacomelle. AIO que ambos, ca- terminou dacudir ao mais necellario,

da hum do lugar em que a agoa deixa- queeraaeltacada,&chegandoffequan-

ua nadar os bateis, defendia opalTode to pode para o batel de Chnlto vão lu-

maneira que os imigos nam oufauam farte, cv odeChriftovão Iularte parel-

de o-cometer, &era tamanho o arroi- le faltou dentro, & aChnitouão luíar-

do, &otirardasbombardas,efpingar- te mandou , que ti c alie no feu, cc na-

das, et frechadas, que por muito alto quelle por fer mais pequeno , fe che-

que do b..tel de Chriltouão Iularte di- gouaeftacadaquantopode, dondeco-
xellem a Duarte Pacheco que os Nai- meçoudejugarcomaartelharia,dema-
res de Cochim que guardauam a elta- neiraqueosimigas recomeçarão de re-

cada a deíampararam, o nam pode ou- tirar mal ..feu grado, ao que logo aco-

uir, & janelte tempo o fenhor de Re- dio Naubeadarim com a mor parte da

pelim eltaua no palio, ajudando a gen- fua gente, & alguns tiros dartelharia,

tedeNaubeadarim, apollos quaes che- pelo que renouou a peleja tão braua-

gou el Rei de Calecut com toda a for- mente, que os imigos chegarão ate poe-

ça doexercito, aoqualpor oconhece- rem as mãos nos remos do batel , dos
rem pela bandeira , & lumbreiro que quaes vendolleDuartePacheeocerca-
trazia diante, mandou Duarte Pache- dodetodallaspartes,chamoucommui-
co tirar com hum falcão de que o pi- ta deuação em alta voz Deos , em lo-

louro deu tão perto delle que ofezba- corro, ec ajuda, porqueem todalasou-

quear do andor em que vinha, & o pi- trás pelejas nunca cuidou fer vencido
íe-
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fenão nefla, o qual fenhor lhe acodio
logo com o feu grande poder, porque
a maré começaua jà de fobir , o que
ientindo os do batel deraó huma gran-

de grita começando de fazer voga pa-

ra voltarem o batel , mas era tanta a

fomma dos imigos, que os tinhão cer-

cados ao redor , que não poderão, &
afíi como ha maré hia crecendo , alli

crecia o animo aos nolíbs, coraoaho-
mens a que viera o verdadeiro focor-

ro, que lhes era neceirario, pelo que,
muito maisameude,quedantes come-
çarão de defearregar a artelhana,efpin-

gardas , lanças , paos toftados , & outros

tiros darremellb contra os imigos, fa-

zendo elles o metrao , ate que a maré
lubio tanto que a força dagoa os fez

deixar o palio. O que feito Duarte Pa-

checo fe tornou pêra onde deixara

Chriitouão Iularte , que da fua parte fez

naquelledia, como esforçado cauallei-

io,nem creoqueotalnome iepollane-

gar a nenhum dos que fe alli acharam.
Chegando Duarte Pacheco ondeefta-

aia Chriitouão lufarte faltou cada hum
no leu batel, & lem quererem perder

tempo, leruindolhes a maré tornarão a

correr ovao, tirando muitas bombar-
dadas contra a ilha de Porca, onde el

Rei de Calecut eltaualojado, com que
mataram alguns que andauão à borda
dagoa , & os fezerão recolher pêra den-

tro dos palmares. El Rei de Calecut
ficou muito trifte , & enuergonhado,
por diante, & àface delle , hum tama-
nhoexercitonam desbaratar, &tomar
às mãos dous bateis , com tão pouca
gente , do que reprehendendo muito
os feus fe foi , comodefefperado de lon-

-go da ilha perà parte onde eftaua Pêro
Rafael com as carauellas , que vendo
•paliar el Rei per junto da praia man-
dou deíparar hum tiro groilo, com que
junto delle matou três Naires.dosquaes
humeraoque1hedauaobetele,aquem
o tiro deu ião perto delle que ofangue
lhefaltou no roíto, pelo que el Rei fe

deceo do andor, & caminhando apèfe
alongou dacarauella. Nefta peleja per-
deo el Rei muita mais gente , que em
todalas outras, fem dos noílbs morrer

nenhum , coufas que euidehtemente
fe pode crer fer milagroía. A qual pe-

leja durou deldepelamanhãa ate horas

de veí pêra, no qual ponto o Príncipe de
Cochim chegou ao pairo fem faber na-

da do combate, porque o recado que
lhe mandara Duarte Pacheco pelo Bra-
mana, que auia de fer naquelle diaco-

metido dei Rei de Calecut, lhe não foi

dado, ao qual Duarte Pacheco danoja-

do pêra tardança , & fugida dos léus

Nairesdaeltaquada, nãoquilerafallar,

com tudo oPrincipe apertou tanto cOm
elle, que lhe ouvio fuasdileulpas &as
recebeo, o que Duarte Pacheco vendo
lhe dixe, que a fugida dos leusNaires*

& não lhe ler dado o recado que lhe

mandara, tudo forão artes , & treição

doJVlangate, que vifTedalli por diante

o que fazia , & fe não fiaíle delle. Dalli

fe foi Duarte Pacheco peras carauel-

las, onde o el Rei de Cochim veo ver

com muita feíla, & alegria, con o oja
fezera outras vezes, lançandolhe os bra-

ços no pefcoço , di fendolhe , que a elle,

defpois de Deos , deuia feu regno , &
eítado. Duarte Pacheco lhereípondeo
a ifíb, como difereto, que era, aquei-
xandofelhe da treição que osfeu^Nai-
res fezeram em fugir da eftaquada, atri-

buindoho aoMangate, èvaleusparen-
tes, dizendolhe, que pois era iroigofe-

creto , que o lançalfe fora de luas ter-

ras, peraqueofoffe detododelcuber-
to , & folie feruir el Rei de Calecut,
como o dantes fezera. Acabadas todas
eftas praticas el Rei fe tornou pêra Co-
chim , mandando a todolos ieus cai-

mães,panicães,&naires,queemtudo,
como a fua própria pefíoa , obedecef-
fem dalli por diante a Duarte Pacheco.

CAPITULO XC.
*Das treições que fer confelho do Se-

nhor de Repelim , el Rei de Calecut
ordenaua pêra matar & dejlroir os

nojfos o que lhe núo focedendo a von-
tade

, quisfazerfaz, G> doutraspar*
ticularidades.

EL Rei deCalecut como grande no-
jo, & triíteza que tinha , nam fa-

zendo ja conta de fim , nem dos que
com
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com elleand?,Uam, deshonraua, afli os cheos dagoa em altura que feriam po-
feiticeiros, como osRei>,, & capitães, diam paliar fe nam «nado. Kl Rei de
srgLiindoos todos de couardos , entre Calecut foi auilado do íegredo t

J
. I

os quaes ao que mais tiraua era o le- obra, do que ie começou arrecear, 6t

nhor de Repelim, porque conhecia ja alfi todollos léus, porque per experi-

nelle ler rebolam , & covardo, o qual encia conheciam ja o animo, esforço,

pêra fe tornar a reitituir na graça dei & indultria que auia em Duarte Pacl.c-

Rei, lhe aconfelhou quemandatlelan- co, que neíle tempo fez. algumas entra-

çar peçonha na agoa de que os noflbs daspelosrios,& naterrafirmc,emque
bebiam, &tivefle modo que omeímo queimou muitos lugares, & tomou qua-

fe fezeffe nos mantimentos. Eíte ardil tro paraos dei Rei de Calecut comtre-
foi delcuberto a Duarte Pacheco, per ze bombardas, de que fez ieruiço ael

Charcanda Naire , que fora criado do Rei de Cochim. Andando aíli ocupa-

Principe de Cochim Narmuhim , pelo do lhe dixeram que o:> mouros tinháo

que logo mandou que nem dorio.nem dito a el Rei de Calecut que elle nam
de fonte nem poço nenhum, bebeffera podia eftar muito no palio dovao, pe-

os que com elleandauam, faluodepo- lo que pêra ti Rei laberquam devagar
cos que cada dia mandaua abrir , que eitaua, mandou em huma ponta f.be-

por a terra ler baixa,& apaulada fe acha- lo rio fazer humas calas , & ao redor

uão com pouca dificuldade, 6c os man- delias abrir humagrande cauacheada-
timentos mandou que afíi os que lhe goa, comqae ficauacurno ilha. Noca-
mandafTem, como os que compraffem bo deita ponta mandou fazer hum baf-

aquelles que os trouxeíTemtomaiTema tilháo.noqualpos hum paoalto, a que
falua delles. Mas vendo o íenhor de os Malabares chamam Calucte, em que
Repelim que ifto nam iuceedia a fua jultiçáo gente baixa, & popular, o que
vontade deu outro ardil ael Rei deCa- lhe perguntando alguns Naires deCo-
lecut,quemandaílefecretamentepoer chim peraqueera lhes dixe que pêra

fogo a cidade de Cochim , & que no nellemandarelpetarellleideCalecut,

primeiro combate cometeíle junta- de que ficarão não tam fomente efpan-

mente a nao , & carauellas , & bateis, tados,.mas ainda tamaílombradosque
nam tam fomente com gente, & arte- fe foram iem lhe reiponder. O que fa-

lharia , mas com lilefantes, cobras de bendo el Rei de Calecut foinelle tama-

capello, òipos de peçonha, do que tu- nhoo rnedo, que per via de dousmou-
do el Rei de Cochim foiauifado, òefe rosdeL'o.:him,hum per nome Cherina,

veo lobrifTo ver com Duarte Pacheco ctooun i Mamalemarear tratou fecre-

muito triite, & medrofo , ao que lhe tamenre de fazer paz com Duar te Pa-

refpondeo, que defcançaile porque el- checo, íemdilfo dar contaapeifoane-

le tinha ordenado huma coufa com que nhuma, lenam ao Príncipe Naubeada-
auia de prender el Rei de Calecut, 6c rim, que fempre contrariou eítaguer-

tomarlhe os Elefantes matarlhe muita ra, mas porque os mouros deram aen-
mais gente do que ja tinha feito , que render a Duarte Pacheco i.uefaziãoil-

fe folie pêra Cochim, 6c lhe mandalVe to de lim meiroo;;, pelo deiejo que ti-

quantas cadeas , & amarras de nãos la nium de paz, lherefpondeoquelefof-

oiiueile, pêra a obra queauia defazer. Iem embora, quequandoel Rei leCa-
Tra?ido eitealmazem Duarte pacheco lecut lha mandafle cometer que elle

começou de fingir que queria fazer 1 ú lhe refponderia, cecom ilto os defpe-

grande edificio, 6i porosdaterra, que dio , do que el Rei ficou muito mais

naturalmente iam palrreiros, nam ve- atimori/.ado, pelo que per confelhod J

rem oque era, defendeo que nenhum mefmo Príncipe Naubead.uim , & do
chegafle ao palio do vao , no qual man- fenhor de Repelim determinou de cora

dou logo abrir grandes couas, & fazer muito mòr força, 6c poder do que ate

foliados, que de baixa mar ficauam alli fezera cometer o palio, peraoque
le
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íe começou daperceber. No qual tem

-

\ o deu a meíma infumidade , que jà

outra vez padeceram , no leu arraia!,

mas nam foi tãoperigoía comodantes,
por lhe os filicos terem achado o re-

médio : com tudo foi proueitola aos

ih il")s, porque pelos auiiosque Duar-
te Pacheco teue do modo em que el

Rei dererminaua de o vir cometer, a-

percebeo de maneira que a tudo lhe re-

litlio, & ovenceo, como- feno ieguin-

te capitulo verá.

CAPITULO XCI.

*Dc como T)uarte Tacheco desbaratou
outra vez, cl Rei de Calecut.

EL ReideCalecut depois depafla-

da a doença que aiegunda vez an-

dara no íeu arraial, determinou, com
a gente que tinha, (Sj outra muita que
depois ajuntou, & munições de guer-

ra, que pêra iilo mandar-* lazer, vir buf-

car Duarte Pacheco ao paíTo do vao na
ordem feguinte. Por terra acompanha-
do de trinta mil homens , com lua ar-

telhaiià ordenada como lempre acof-

tumaoja fazer, & diante delle o lenhor

de Repeli n , com huma grande fom-
ma de galtadores , pêra tazerem vai-

los, & toii n i ponta iJarraul, ondeie
os feus pndeílem abrigar dos tiros da
nolla artelnaria , & jugar com a lua a

laivo. Per mar vinham diante da frota

muitas balfas de lenha com alcatram,

eilopa , & outros materiaes ardendo
em chamas de fogo , apoias quaes vi-

nham cento, & dez paraos, delles en-

cadeado> , & de trás cem catures , & oi-

tenta tones de coxia larga , todos em
boa ordem , com muita gente , & arte-

lliaria ,& por remate deliatamanha fro-

ta leguia tí oito caitellos de madeira,

que el Rei de Calecut nundara fazer

per conlelho de hum mouro de Repe-
lira chamado Coje.Tle, homem exper-

to na guerra, os quaes traziam aflenta-

dos cada hum lobre dous paraos, lan-

çadas duas vigas que amueflauam de
popa a popa , & de proa a proa de cada
hum dos paraos, iobelo qual alicerce

edificou os callellos & hum fobrado
em cada hum delles, em altura de de-
zoito palmos , com traues , & outra ma-
deira, & crauação de ferro, tam forte,

que parecia impoíliuel poderie derri-

bar com nenhum tiro, por giollo que
folie. Duarte Pacheco que de tudoif-

to por léus elpias tinha auilo muitoan-
tes deite dia em que o el Rei de Cale-

cut veo cometer ,
que era da AíTençao

de noilo Senhor, pêra que lhe naõ af-

ferralTem as carauellas, com os callel-

los , mandou fazer huma batiida de ma-
tos , a modo de jangada doito braças

em comprido, & outras tantas de lar-

go, todos chapados com bairas de fer-

ro, fc.ita baiiida mandou lançar obra
de hum tiro cie pedra diante das proas
das caiauellas, amarrada a íeis gn fias

ancoras, com c*deas de ferro, tam com-
pridas, que chegauam ao fundo dagoa,
três a montante , & três a juíante. E
porque os callellos dos imigoscomos
bordos dos paraos eram de vinte &
dous palmos dahura cada hum, de que
ouuera a medida per induítria de ho-
mens que travia no campo dei Rei de
Caltcut, mandou fazer huns eileosde
meos maílos muito bem pregados nas

amuradas das carauellas , nas cimalhas
dos quaes fe cerrauam huns chapiteos

a modo de fobrado , em que podiam
eítar em cada hum féis homem , na qual

ordem os capitães dascaraueJlas eípe-
raram os imigos , & Duarte Pacheco
nos bateis, com alguns paraos, cogen-
te que tinha dtl Rei de Cochim. Agen-
te que vinha per terra com el Rei de
Calecut, principalmente osdacompa-
nhia do lenhor de Repelim, fazião ta-

manho eiirondo de gritas ,'& inllru-

mentos de guerra , que deráo azo a

Duarte Pacheco de afeu faluo fairem
terra na ponta Darraul , na qual ouue
grande referta dambalas bandas , mas
creceo tanta gente dos imigos lobelos

noílos, que lhes foi neceliario recolhe-

rem fe aos bateis. El Rei de Calecut
foi tam indignado , fabendo que os nof-

fos eílauam na ponta pelejando comos
feus, que mandou aosprincipaes capi-

tães do exercito, que paíIaíTem adi«m-

Q te,
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te, & lhe trouxelTem viuo Duarte Pa- & tiros defpirgardas , & bombardas,
checo, pêra delle mandar fazer jultiça, que era tudo liuma nuuem de fumo,

íobre o que morreram muitos dos imi- & fogo. Nelta maior prtlla elUndo as

gos, lem poderem executar o que lhes carauellas cercadas para todalas partes,

el Rei mandaua. Ilto tudo le fez no alli dos caílellos, como dos paraos &
romper dalui , & logo dahi a pouco outros nauios , ferueiTÍo afuria dape-
com a juíante da maré, a frota de Ca- leja, mandou Duarte Pacheco tirar ou-

lecut começou dedecer pelo rioabai- tra vezcora ocamello aocaitelloprin-

xo na ordem que arriba dixe: o que cipal, do qual tiro, como jadosoutros

vendo Duarte Pacheco, que ao tal tem- lhe ficarão abalados os fechos, acabi-

po eítaua nas carauellas , fe recolheo ram de qutbrar de todo levando o li-

emhum càtur aosbateis, encaminhan- ro hum lanço do caltello an mar, com
dopara o palio do vao. Chegada afro- alguns homens aos queosnollo:», poí-

ta que era coufa medonha de ver , as tos em geolhos deram huma grande

bailas de fogo guiadas pela corrente, grita , louvando Deos pela mercê que
& barcos de que as empuxauam com lhes fezera, & carregando logo coma
varas, foram cair fobelos m-aítos que mais ai telharia foi o cailello desfeitode

eltauam encadeados, & ancorados di- todo. Com tudo os outros caílellos nem
ante das carauellas , as quaes pela dil- por iilo deixauão de fazer leu orneio,

tancia não fez o fogo nenhum damno, combatendo muialpeiamente as cara-

mas antes em quanioardeotiueram os uellaspoitoque recebdlem muitodam-
noflos algum repoufo, porque os imi- no, oquedurouateoradevefpora ,em
gos com medo delle não oulauam de qLejacomeçauaarepontadamarecorn
le chegar , mas como celTou todolos a qud oscaltellos mouidns d a forçada

paraos , & outros nauios , le começa- vea dagoa , fe começarão de apartar da

ram de chegar peia nolla jangada , ti- jangada , o que vendo os imigos, que
rando com a artelharia as carauellas, tinhao cercadas as carauellas com os pa-

ao que OKnnílos lherelpondiam, arro- raos , & outros nauios, fe alargaram

bando alguns dos feus nauios, em que tendo por exculado o demais docom-
Ihes mataram muita gente. Neltetem- bate daquelle dia. Os bateis que eíla-

po os caltellos chegaram a baila, nos vão nopaílodovao, de hum dosquaes
quaes,nomaiorde!les,vinhãoquaren- era capitam Chriítouão jularte, & do
ta homens & em dous íomenos trinta, outro Simão dandrade, com os paraos,

& cinco , & nos cinco mais pequenos & catures de Cochim, em queandauí
trinta em cada hum, os mais delles eí- Lourenço moreno , & o Piincipe de
pingardeiros, & em todos as bombar- Cochim com mil Naires , com que
dasquepodiam leuar. Chegandooma- guardaua aeltacada, tiueram o paiTo a

ior deites caltellos a baila começou de el Rei de Calecut com tanto esforço,

jugar com a artelharia, ao qual Duar- que nunca oaíuagente, por muito que
te Pacheco (

que ja tornara as carauel- niiTo trabalhais, pode paliar , no que

las no càtur ) mandou tirar com hum eiliueram ate que a maré lhes fez to-

camello, masotiro porto quelhaacer- mar a concluíam delta peleja , que foi

taile não fez entrada, trasefte mandou mais braua, ècmaiscruel, doqueofo-
tirar outro que fez o metmo , do que raro todalas outras , na qual el Rei de
ficnutamtrilte,quealeuantouosolhos Calecut perdeo muita gente. Dosnof-

com a< mãos pêra o Ceo dizendo. Se- fos( pela graça de Deos) polto que mui-

rh^r não me acoimeis hoje meus pec- tos foliem feridos , nam morreo ne-

cadn<; , deixai por voíla milericordia, nhuro.

ocaltigo delles peta outrodia, iftoem
voz ram nl ta que lho ouuiraó muitos.Os
outros caitel'os lepoferamapar deites,

dos quaes todos lancauam tantas letas,

C A-
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CAPITULO XCII. ° (l
ue ^e f°* defeuberto , & por ilíb

prendeo alguns Naires dos que eraó
T>e algumas coujas que Juccederam neita conjuração, de que hum que an-

defois dejte combate , G> de como cl daua por etpia, eia de Cochim da ge-
Rei de Calecut , danojado , & en* raçam dos Leros , os quais mandi u a-

uergonhado , fe foi meter em hum coutar perante iim, pêra delles labera
turcol , & Je fez faz com ai- verdade, que lhelogo conft fiarão pe-
guns Reis , (è Senhores dos AIa la- lo que os roandaua enforcar , mas a

bares, rogo dalgumNLit es dei Kei dt Cochim,
que íe com elle alli acharão deixeude

AO dia feguinte deite desbarato, o fazer & lhos mandou prelos para del-

veo elRtideCochim vilitarDuar- lesmandar fazer jultiça.DepoisdoCa-
te Pacheco, acópaohadodemuitoscai- mori Rei de Calecut eílar no turcol,

mães,panicáes, & naires,& alli dos mais lhe mãdou lua mãi induzida pelos mou-
mouros honrados que morauam em ios tantos recados, &amotíUções, ex-
Cochim, alegrandolle todos coro elle ortandoo outra vez a guerra que lhe

pela victoria, que lhe Deos dera , di- foi forçado laiiíe dclle ...omra iuavon-
2endolhe el Kei de Cochim que tinha tade , mas ilto lhe aproveitou pouco,
feito tudo o que lhe prometera, ao que porque antes que laille do turcol , os

refpondeo que nam fezeratudo , pois mais dos Reis, & lenhores, que oaju-
nam eípetara elRei deCalecut nocal- daram na guerra ( antre os c,uaes f< i o
uete , mas que a culpa fora dei Rei fi- fenhor de Repelim ) mandajam pedir
carfempre na trafeira dos íeus,& nunca paz aDu^rte Pacheco, aquai ihescon-
parecer na dianteira, onde ellefempre cedeo per vontade, & parecer de! Rei
pelejara.FeitaeítaviiitaçãoelReifetor- de Cochim, ficando elRei dt Cah cut
nou pêra Cochim donde cada dia man- de fora , auendo ja quali cinco mezes
daua vifitar Duarte Pacheco com re- que duraUa a guerra em que o C,amo«
frefeos,& coulas neceflarias perà guep- ri Rei de Cale cut , como le achou per
ra, porquenuncalequis partir daquel- conta de feus lcmães , perdeo deziú-

le lugar, no qual depois deite grande to mil homens, os treze mil denhrmi-
combate o veo el Rei de Calecut co- dades, & os cinco mil nas peltjas , &
meter duas vezes , com na derradeira muitos tiros dartelharia, & fuftalna.Du-
trazer os melmos caliellos , o que fez arte Pacheco nam quis deixar o paílb

mais por comprazerão^ Reis,&fenho- do vao, ate aspazes namíeieruarirma<-
res que com elle andauam , que por das, porque o pouco tempo em que fe

vontade que twelíe de o fazer , mas a concluirarn,&opouco quecorriaua da
fua gente andaua ja tam deiacoroçoa- verdade deites lenhores do Mal- bar,

da, & os nollos com todolos da parte lhe fazia parecer que eram tudo enga-
del Rei de Cochim, tão afoutos, que nos. tilando ainda alli veo ter comel-
com menos trabalho do que ofezerão le , per dentro dos rios , Rui daraujo
as outras * ezes,oi desbarataram deitas lerivão da feitoria de Coulão com c*r-
duas , do que o Camori Rei de Cale- tas do feitor António de bà, per que o
cut tuou iam cortado , que fem mais auifaua, como os mourosda terra, con-
ter conta cc m nii guem , nem dar mais fiados na victoria que Iperauam que el

fé a léus feitictiios, & faltos prefetas, Rei de Calecut ouvtíle dtlle , os cer-
aleuamou dia de b. hão pola manhã o caraó, & mataram hum homem, eque
arraial, & !e foi rr éter em hum Turcol alli ofezeraó a todos le aiííbnamaco-
pera nelle 'emir léus deoíes , & fazer diram os governadores da cidade, que
vida de rehgiofo, deixando o regno a lhe pedia pois eltaudem paz, queche«
feu fobrmho N^ubeadarim. Mas ante gofle a Coulão pêra caítigar os mouros
que iftofevelTe bulcou modos &meos cue foram culpados , porque le o não
pêra mandar matar Duarte Pacheco* fezeíle lhe feria forçado (viítoasafron-

Q ii tas
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tas que cada dia recclrão delles ) dei-

xar a cidade, & fe tornarem pêra Co-
chim , pelo que Duarte Pacheco , de-

pois das pazes juradas lepartio do pal-

io pcraCochim aos três dias de lulho,

onde deu conta a el Rei do que paflÂ-

ua em Coulam ,
que o então recebeo

na cidade com grandes feitas ncompa-
nhandoho ate a fortaleza , onde eite-

ue prouendo nascoulasquecompriam
a íeu cargo, ate os xxvj. dias do mef-

roo mes de lulho de M. D. iiij. cm que

CAPITULO XCItt.
*De como el Rei matutou dom Francis-
co ""Dalmeida a Índia, t£ da obediên-

cia que einiiou ao Taj-af*. iiivda do

'Padre jrei Mauro lltjjano

a ejíe teguo.

meira cou fn notautl que íeHApri
Deite anno de M. D. v. em que

agora entramos , te7 nelte regno foi a

armada em que el Rei mandou dom
Franciico Dalmeida por goueri. adora

fe foi naíua nao pêra Coulam,deixan- lndi.i de que tratarei no aimode M. D
do Pêro Rafael em guarda da Cidade,

com a capitania das carauellas , & ba-

teis. Chegando aCoulam le informou
de como paliara o negocio, mas vendi*

que a execução feria mui dificultofa,

por nillb lerem culpados os principaes

mouros da Cidade, tratou do que era

mais feruiço dei Rei, pedindo aos go-

vernadores, que lhecompriíTem ocon-
trato que fezerão com Afonlo Dalbu-

querque per que le obrigaua i a nao

deixarem fair nenhuma fpeciaria da-

quelle porto , ate o feitor dei Rei leu

fenhor mm ter feita prouilam de to-

dallaçqueouveiTemifter, oquelhenão
contrariando, tomou decinco naosde

mouros queítauara a carga, toda a pi-

menta que jà tinha recolhida , & aííi o

fez doutras algumas que carregauam

eleondidamente .junto daquelle por-

vi. no qual anno JV1. D. v. mand< u el

Rei obeduncia ao Papa lulio terce iro,

per dom Diogo debouiaLíilpodo Por-

to , Sc com elie o doctor Diogo Pache-
co , & alti lhe mandou requerer con-
firmaçaro da ordem deChriitusde que
os Reis de Portugal per diipeniaçam
Apoltolica Iam perpétuos adminiilra-

dores, aliem do que lhe mandou pedir

cruzada, & indulto pêra ajudadas deí-

pefas que fazia em Africa na guerra
dos mouros, o qual Biípo do Porto o
Papa confirmou no Arcebdpado de
Braga per apreíentaçam, &luplicaç3o
dei Rei, o que feito, & impetrados os
negociou a que forade tornou aoRegao
nelte meímo anno, do que le ao dian-

te dirá, no qual no mes de lunho, ef-

tandoelReiem Lisboa, veoaeilehum
frade per nome frei Mauro Hiípano,

to, ate que o feitor fe proueo de toda guardiam do monte biom, cvm cartas

a quelhe era neceffaria. O que feitofe do Papa lulio , perque lhe mandaua
fez avela na entrada de Septembro, pedii conlelho, aparecer do que reí-

correndoacoítadoMalabar, ateache- ponderia ao boldam de Babilónia, lo-

gada de Lopo Soares a Índia, no qual bre queixumes, & agrauosquelhefcre-

tempo tomou algumas nãos, que com via delle, & dei Rei dom Fernando, &
a carga entregou aomelmo feitor An-
tónio de Sà, com ler tam temido, que

nenhum Rei,nem fenhor de toda aquel-

la prouincia oulaua fazer coula , em que

cuidaile que o podia anojar.

da Rainha donna lls-.bel, Reis deCadel-
la, Aragam,& bicilia, pcrcalodacon-
tinua guerra que faziam aos mouros,
pelo qual frade imndou o ueslado da
carta que lhe o Soldam por elle icre-

vera , de que o theor de verbo a vtr-

bo he o leguinte.

Carta do Soldam de Babilónia ao Ta-
J>a 1 u lio terceiro.

\ Sanctidade doPapaexcellentifli-

Jt\ mo,fanctilIimo,fpirirual temen-
te a Deos, bem feitor dos Romanos na

lei-
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feita antiga dos (Jhrifhlos, antre os fieis guns delles per força a ferem Chriítãos,

de Jeiu , Rei dos Reis nazarenos , ou <S: entrar na Fe nazarena, o que natnhe
Chriltãos, conleruador dos mares, & licito, nemna!uafé, nem em outra ai

-

enleadas marítimas, pai dos Patriar- guma, & diitoleiquevosfezerãomui-
chas , & dos Biípos , & labedor pelos tos mouros do Ocidente queixume,
que lemos Fuangelhos na íualeita, das procurando remédio do voflo excel-

coufas licitas, & inlicitas, agradauel aos lente tribunal , & piedade , a que nam
Reis , & príncipes , & pc lluidor do reg- deites nenhum remédio. E com a mor-
no Romano, Deos acrecente lua glo- tificaçam delias coulas fomos peitos

lia , & lhe de muita lande. O maior grandemente em huma lubiia ira, com
Rei, íenhor dos ienhores , nobre, ex- proptlito de deitruiimos o nobre (5e-

celente , labedor, jufto, conquiltador, pulchro de Hierulalem, & omolleiro
\ ictoriolo , Rei dos reis , elpada do do monte biom, & todalasegrtjas que
mundo, príncipe da fè de JYlaphame- eiiao polias debaixo denoiloienhoiio,

de, & dos que ofeguem , viuifkador de maneira que nãofici lie pedra lobre

da juiliça, herdeiro dos regnos em to- pedra, &da*f edra i delia fefezeilecal,

do mundo, Rei de Arábia, & da Per- & porem lobieitiuemosna executam
lia, & Turquia, íombra, de Deosnater- deite propofito a rogo, &por imerceí-
ra, obra das boas obras de Deos ííli por Iam do m?gnifico, & grande Príncipe
elle mandadas , como nam mandadas, Cartalago, & deutri s príncipes, & do
aquelle que agora neíte tempo he co- noflo giam iecittaiio, & do interpre-

mo outro Alexandre de quem muitos te Tangibarde, ftevostnuiar eltacar-

bens procedem , Rei dos que fe allen- ta , & auer tfoík repoíta pêra ícbriflo

tam em throno, & cadeira real , con- fazermos fundamento, pêra efíèclodo
íeruador dos que trazem coroa na ca- qual mandamos sgora avoila prefença
beça, dador de climas, & cidades, per- o frade Mauro , guardiam do monte
feguidor dos reueis herejes, & infiéis, Siom, & por ífio conlidere v< lTa ban-
conferuador de dous lugares dos peri- ctidade iobrellas et ufas, & veja ie he
grinos, fummofacerdatede.doustem- licito o que hz na Andaluzia o Rei
pios fagrados, ajuntador, & conferua- dos Catelães , que iobre feguro, & fé

di r da té deMaphamede, defendedor dada , mata cada dia muitos Mouros,
da juítiça , òt bondade, Íenhor dos Reis & per força os faz tornar Chrillãos. E
deite tempo, facerdote dos que temem fe ííto vos parece bem, & lho conce-
a Deos , & efplendor de fè , pai da ver- de vofla Sanctidade , laiba certo que
dade, cauía de toda coulafermofa, & nos faremos outro tanto , porque nao
elegante. Faça Deos leu império per- ficara em noUo regno nenhum Chrii-
petuo , & feu exercito victoriofo , & tão, que ntm mande matar , ou capti-

Deosoajude, &leuanteíua cadeira ío- uar, aliem do que mandarei deílruiro
bre o planeta de Geminis. E pêra que bepulchro , mofteiros , & egrejas de
vc lli fcanctidade leja certo do que vos Hierulalem. E o que vos dhemosdo
quero fazer íaber vos mando elta car- Rei dos Cateiães , ifíb mefmo vos di-

ta,pela qual iabereis,quetodolo5Chrif- zemos do Rei de Portugal , de quem
táos, & frades que vem anc ífofamofo recebemos outro tamanho darrno, &
regno , religioios , & perigrinos , ou offenfa, o qual vos peço que façais que
quaeíquer ( utros , trdos iam guarda- totalmente defifta danautgação daln-
do*, &conferu?dos de nolla exceilen- dia do que recebemos n uito damno
te juítiça, & lei certo que tabendovòs em nofias rendas, & muita mingoa,&
ilro, hbeisfemque o Rei dòs Catelães quebra dem lTa Fè, & de tudo vospe-
faz guerra ro regro Dmdahma , le- ço que nos façaes certos, fegundovof»
nhoreardo a dita prouincia , matando la intenção, & Deosdefporâeiíascou-
muitosN1 ouros, trazerdoosaduro,& ias em melhor. Eícripta a xxij. dias de
afpero captiueiro , conítrar.gendo ai- Setembro.

Car-
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Carta que el Rei enttiou ao Tapa em
repojta de buma que lhe Jireueo fo-

bre a do Soldam de Babilónia , a qual
aqui nampus ,

porque da i epojia dej-

ta dei Rei Je pode ver a Jubjianela-

da outra.

MUito bemauenturado Padre, por

frei Mauro Hiípano , guardiam
do monte biom recebi hum breue de
ur.fía bandidade, òL aíli a copia dehu-
ma carta que per elle o boldão de Ba-
bilónia lhe enuiara, na qual principal-

mente fe queixava do mui iereniílimo

rei nolfo mui amado pai, dizendo que
tomado o régio de Granada, uíara dal-

gumas fem razoe*, contra os morado-
res, infiéis deite regno fc. derribando-

Ihes , & deitroindo deshonradamente
luas mefquitas, & tornando per torça

alguns mouros Chriftãos , & tíli para

moílrar mais feu modo, que verdadei-

ro queixume quetenha de ròs,legun-

do vimos , também le moftra de nòs

agrauado, & offendido , dizendo que

em grande damno de feu fenhorio, &
perda lem eltima de feu eítado com
nuilas armadas, & gentes defcobrira-

mos pelo mar Oceano ate a Índia , oV

outras prouincias da Afia , as quaes

nunca per nenhuns Reis, nem Prínci-

pes noilos antecefTores , nem doutras

gentes eltrangeiras forão defeubertas,

nem nauegadasjuplicando avoíTaían-

didade que lhe dê neftas coufas o re-

médio quedt ieja , ameaçando coro fua

grande foherba q fenilto lhe não<atis-

fazemlegundoleudelejo, que não <ó-

mente ddtroiràatrilte cidade de Hie-
rulalem , & o bando fepulchro de nof-

fo benhor lEbU CHRlbTO, mas ain-

da pêra mais vingança das injurias , &
perda dos Mouros promete que uira

fuHiurrente contra a republica Chrif-

taa com exércitos de guerra, & fobre

ilto nos encomenda voíla bandidade
que lhe declaremos o que fobre iilo

fentimos o que faremos de mui boa
vontade. Kdeixando oquea volTa ban-

didade , & a real alteza dei Rei meu
muito amado pai toqua , & pertence,

no que cremos que cada hum per con-

feruação da Fè , confiderando a con-
veniência das couias diudamente , c\:

com muita prudência relrondera , 6c

quanto ao que nos nellecaíotoca bre-

vemente lhe declaramos r.oíla tenção.

E o de que pnn enan.tntc rr uitohc m-
auenturado Padre , n ais rejo rectbe-
mos, he os dau-ri s, & agra\os dt c,ue

o bcldam íe tqueixa a voffa bar.dida-

de contra nòs» rãoíerem mai( ies pert
íua queda. 6V as caufas dirío nãofciem
de mais efiicacia , & peiem ccnftfTa-

rx os que os ermeços das coutas que
com ajuda de Vt os pr< í« guiiucs , l e-

ra efítCio de íua deltruiçam , de que
parece que temreceojtiem zfl' ; gran-
des , & aptos ptra iflb , pola priuaçSo
das mercai' 01 ias , & trato das couias

da Icdia. E quando i oitos exércitos

( o que curros que per nifericoidia

de Deos It i à rr ui ce c o ) chegarem à

lua cala de Meca , & or.de elta o leu

íal.o profeta , & torrarem por força

darmas, & deltroirem tudo, então não
fera fem razão ameaçar o d:to bcldão
com a deftroiçam do bepulchro ban-
do , & então mais juítamente fe pode
aqueixar , e lamentar , & ilto muito
bando Padre não laó couias vãs, nem
de muita dificuldade , oulhando bem
em quam pouco terxpo com ajuda do
íenhor Deos le fezerãotão grandes, ôu

prolperas couias. E conhecida bem a

difpoliçam da índia , & aíli da condi-
çam , & infidelidade da gente barbara
em que nam le deue temer nenhuma
força, nem nenhuma refiltencia. E po-
rem muito clemente Padre pêra que o
boldam nos agrauos de que por parte

dos infiéis íe queixa dei Rei noflopaf,

nos tenha também por participantes,

laiba voffa bandidade, que quando le

contratou calamento entre nòs, & ha
Rainha noífa muito amada molhernif-
to principalmente inliílimos, òvouue-
mos por mais bemauenturado dote,
pedirmos aoditoRei noífo pai que não
fomente todalas melqnitas dos Mou-
ros fogeitas ao regno de Caltelia as

mandaíle todas deitroir, mas que ain-

da os feus filhos pequenos , & de pe-

quena idade foífem tirados de feus pais,

&fe
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&íe baptizaíTem,&ostorni»íTemChrif-
tãos. A qual coufa, aíii como foi pro-
metida , alii com louvor de Deos le

acabou , & ccmprio , no que recebe-
mos grande prazer , & beneficio. E
quanto as ameaças, & vingança que o
dito Soldai» publica com palauras de
muita loberba contra o Sepulchro de
lefu Chriito, iiío nam podemos deixar
de lentir com muita dor , & triíteza,

nem he fem razão , quando o Soldam
ícreve a voíTa Sanctidade , que temos
por verdadeira cabeça deiioila tè,não
tendo receo de dizer coulas de des-
honra , & abatimento da mefma hè.
Nem he de crer que eíta ouladia de
infiéis proceda lenam da muita negli-

gencia,& deicuido dos Príncipes Chrií-
tãos, que oceupados em coufas huma-
nas , & de feu proueito fe nam alem-
bram das injurias , que recebem dos
irnigos de Deos. Ennalmente não cre-

mos muito iancto Padre que o dito

òoldão ieja tão íem li; o que em publi-

co defprezo dos Chriítãos queira def-

truir a caía Sanefa fegundo o prome-
te , porque fazendo íllo ( que Deos
não queira ) leria incitar contra lim

muitos damnos, armas, 6c muitos pe-

rigos , porque não ha duvida que por
tão piadoia , & tão deuida vingança,

todolus chriítãos , ccaíli mancebos, co-

mo velhos , íem alguma exceção de ida-

de, nem de eftado , acodirão a iffo, com
fuás riquezas, offerecendo a iiTo as vi-

das, & os corpos. E ilto que aqui pon-
tamos a votfa Sanctidade fe dilfo tem
vontade como cremos , tudo eíta em
fua mão, compoendo os ódios diíTen-

ioés, &difcordias dos Reis, & Prínci-

pes Chriítãos, com doçura damor, &
paz, o que emprendeo o Papa Alexan-
dre voifo anteceílor , amoeítando pê-

ra iffo alguns Principes ChriHãos, dos
quaes eu fui hum , mas iiío não ouue
eftecto, nem cremos que fofle por ou-
tra caufa fomente pêra Deos guardar
eíta obra tãn finífa, & tão piadoia pê-
ra vofTi temp<">. E pois em coula de
tanto louuor, & tão necelTaria íeoffe-

rece tanta ocaiiam, nam a deixe volta

Sanctidade , antes com a bandeira da

Cruz proíiga eíta emprefa, e faiba fe-

gundo nos parece, quenenhuma cou-
la de tanta graça , & louuor íe pode
lazer na terra, t ao qut \efla Sancti-

dade por derradeiro nos encomenda,
que lhe finifiquemos o que dti.t ref-

ponder iegundonoiloconlelho &o òol-
dão , ilto lhe lemos n uito tm mercê,
& o auemos por exeufado , porque a-

uendonelle, ik no muilagrado Colle-

gio dos Cardeaes tanta Sanctidade, &
tanta pru dencia, bem cremos, que nef-

ta couta, & em outra de mais íubilan-

cia, 6c peio dignamente laiba prouer,
& aconlelhar. Ao roais não ha que di-

zer, fomente rogarmos com muita hu-
mildade a Deos todo poderoío , que
acenda com lume de graça o entendi-
mento de votía Sanctidade , pêra que
proveja nas coufas que tocam à Repu-
blica Chi iltãii. Noito Senhor conierve
fua vida, &eitado como defeja. Dada
na nc lia cidade de Lisboa a doze dias
do mes de lunho, de mil, ik quinhen-
tos, & cinco annos.

CAPITULO XCIV.

Nalgumas coufas que tiefiano dcmil&
quinhentos , & thico tnaisj>ajfa-

ram no regno.

EL Rei Dom Emanuel foi natural-

mente amador de honra, & deíe-
jofo de deixar de lim nemoria,& boas
leis, & foros ateus fugeitos, & vaiíal-

los , do que mouido, começou neíte

anno de mil , & quinhentos , & cinco
hum negocio de muito trabalho , que
foi mandar reformar as leis, coordena-
ções antigas do regno , & acrecentar
nellas algumas coutas que lhe parece-
ram neceílarias , & afli íez por íerui-

ço de Deos huroa obra digna de mui-
to louvor , a qual fe começou neíte mef»
mo anno que foi m?ndar que fe fezef-

íem os tombos de todalas capellas

,

ipritaes, albergarias, inítituições , &.

gafarias deíles regnos , pêra o que fe

fezeram grandes diligencias em tirar

inquirições, pêra ie faber diiío ha ver-

dade. Os quaes exames feites, & aca-

ba-
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bados com muita diligencia , mandou ouvefíe em nenhuma outra parte da
logo lerever os tombos autênticos de Hilpanha.
todas as propriadades , foios, rendas,

& obrigações ,
que íe tinháo a eltas CAPITULO XCV.

caías, & capellas , de que mandou fa-

zer de cada hum dous liuros,hura pêra *De como Francifco 'Pereira pejlana

ficar nos cartoreos das mefmas cafas, foi jobre buma aldeã , i$ do que

& outro pêra íe lançar na Turre do lhe aconteceo.

tombo do regno, mas deites mui pou-
cos íe trouxeram a dia, o que leria per YJ Rancifco Pereira peftana foi nef-

negligencia, & culpa das pefíoasaque \/ tes regnos hum honrado fidalgo,

elle encomendou , & encarregou que & muito bom caualleiro, grande due-
ofezeílem. Nelte anno no mes de lu- dor, & cortesão, de quem el Rei dom
nho por algumas fuípectas, que elRei Emanuel, òcelRei dom loamieu rilho

teue da excellente fenhora donna lo- fezeraó muita conta por léus íeruiços,

anna, Rainha, que fora de Caftella,& & cauallaria , no qual exercido deu
Leaó , íe querer tornar íecretamente fempre boa conta de fim alli em Itália,

pêra os ditos regnos, ordenou que le onde a exercitou com mimo louuor,

vielíe de Sanciarem, onde então eita- como em Africa, & na Índia, &naio-
ua,pera Lisboa,& por as informações mada ia cidade de Tunes em corapa-
que íobre íflb deram a el Rei nam le- nhia do Infante dom Luis quando o
rem de calidade pêra íe lhe dar fé, & Lmperador Carlos quinto a ganhou
el Rei achar depois íer tudo falfo, te- aos mouros. A elle esforçado cavallei-

nho por muito exeufado fazer diífo ro eitando em Arzilla feruindoaDeos,
mais dedançam, da qual fenhora , & & leu Rei na guerra , deu dom loam
de feus infortúnios tenho tratado alfas de Meneies nelte anno de M.D. v. fe-

per extenfo na Chmnica do Principe tenta de cauallo peia correr a huma
dom loam, Rei que foi deites regnos, aldeã que eítà dentro na íerra que fe

fegundo do nome. Nefte melmo anno chama Cahara, aqual chegouemama-
de M.D.V. per coníentimento,&von- nhecendo, pondoffe em cilada, ateque
tade dei Rei fez loam Lopes de Se- os mouros lançaram o gado fora, o qual

queira huma fortaleza emGuadanabar lhe tomou todo, ao que ellesacodirão,

do cabo de Guerpera dentro, contra apertando com Franuico Pereira, fera

Aguilò , a que pos nome de Saneta o deixarem ate três legoas lJarzilla,

Cruz, a qual fortaleza elle depois foi- tendoo jà feguido duas, as voltas, com
tou a el Rei pola não poder folter , & tanto esforço que lhe conueo poer a

el Rei lhe fez por iffo mercê. Nelte gente em corpo íobre hum outeiro,

anno como atras fica ícrito mandou el com determinaçam de pelejar, mas os

Rei aRoma dom Diogo de Soufa,Bif- mouros parectndolhe que poderia ler

po do Porto, o qual depois de ter ne- cilada, fe começaram de recolher a

gociado as coufas que leuaua a cargo, outro outeiro, o que elle vendo voltou

& íer Arcebiípo de Braga , fe tornou fobrelles, que úriam entre de pe , 6c

ao regno per mar, depois da chegada de cauallo duzentos, & os desbaratou,

do qual a Lisboa, que foi nomes Do- & matou oitenta, & captiuou trinta.òc

ótubro, íe ateou logo peite tam braua cinco, dos Chriitão^ forão muitos fe-

n* cidade, de huma nao que vinhaem ridos, masnam morreo nenhum. Aui-

fua companhia tocada fem oelleíaber, da eita vitoria , Kranciíco Pereira ca-

que foi neceffârio irle el Rei com to- minhou com a caualgada , & foi rece-

da fua caía pêra Almeirim, a qual pel- bido em Arzilla do Capitão , & dos

ti'ença fe eípalhou per todo o regno, mais que eltauam na uilla com muito

& foi huma das mais brauas , & cruel, prazer. Nelta companhia feachouhum
que em muitos tempos íe acha , que muito esforçado caualleiro per nome

Dio-
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Diogo Viegas , da criaçam de dom loão de Mendoça , Lionel coutinho , Trif-
JVIaicarenhas capitão dos genetes, que tão da Silva , Lopo mendes da Valco
por em monte mor o nouo matar em goncelos, Emanuel teles barreto, Lo-
dc fatio hum criado do melmo dom po dabreu, Phelipe de caltro, Aíonfo
loao leioi Arzilla.O qual depois dele lopes da coita , Fero Afonlo daguiar,

Francifco Pereira reçoher ao outeiro, Vaíquo da fylveira, Vaiquo carualhe,

lhe dixe que voltalle fobellos mouros & Pêro Diniz de Settiual, com osquaes
que eituamnooutro, ao queFrancil- partio do porto de Bethclem a xxij.

co Pereira , que de lua condiçam era diasDabril dodito anno demil,&qui-
«tlbmado , reipondeo, olhai que con- nhentos,& quatro, E leguindoíuavia-
íelho de homem veilido em caçotede jem chegou a Moçambique aos xxv.
canham aço. Diogo Viegas como era diasdelulho,em dia do ApofioloSan-
caunlleiro,rindoíie lhe dixe, alli Fran- ctiago , onde o Xeque o recebeo co-
ciíco Pereira, eu vos prometo que ef- mo amigo , mandandolhe refreieo da
le caçote vos a hoje de parecer ames terra em prelente , & numa carta que
de milão , ao que Francifco Pereira Pêro Dataide icrevera antes que mor-
relpondeo, pois tu es tão ualente, vol- relle, em queauifaua qualquer capitão
ta, o que todos fezeram com tanto es- que alli vieffe ter dos negócios da ln-

forço, que desbaratarão os mouros do dia, pelo que vendo Lopo foares que
modo arriba dito. Diogo Viegas fez lua chegada era necelfaria a Cochim,
neita volta tão allinaladas coutas que mandou concertar, & prouer a arma-
Eranciíco pereira, depois do negocio da com tanta diligencia

, que ao pri-

acabado, le lhe lançou aos pes, dizen- meiro dia Dagoílo partio pêra Melin-
dolhe que o eipancalie , pois lhe ref- de, onde o el Rei em chegando man-
pondera íem Lber a quem falaua, que dou vilitar com refrefeos per hu mou-
com leis taes como elle fe atreuia a ir ro honrado per nome Debucar, & com
prender o gram Turquo dentro daci- elle dezafeis Portuguefes , que fe alli

dade de Conitantinopla. deixaram ficar, dos que felalvàrão da
nao de Pêro Dataide. Nefte porto deCAPITULO XCVI. Melinde nam fe deteue Lopo Soarez
mais que dous dias , acabo dos quaes,

'De como cl Rei mandou a Índia treze depois de fe ver com el Rei , partio
nãos , de que foi por capitam Lo- perà Índia , nauegando com bom tem-

fo Soares T)aluarenga. poate ailhade Anchediva, onde achou
António de Saldanha, & Ruí Louren-

ATras fica dito no anno de mil & ço, que como atras fica dito , alli vie-

quinhentos , & quatro , como el rão ter , & por calo do inuerno nam
Rei mandou huma armada a Índia de poderão paftar a diante. Uto era jà no
que deu a capitania a Lopo Soares Dal- rim Dagoíto, em que começa o verão
uarenga, da qual farei relação neltean- naquellas partes , pelo que fe fez dalli

no de mil, & quinhentos, & cinco, em à vela caminho de Cananor, ondeche-
quetornou, legundo aordem quecom gou aoprimeiro deSeptembro, &fou-
as outra-; ate qui niiTo tiue. Eita arma- be,allidelRei com quem fevio emrer-
da era de treze nãos grolías , em que ra , como do feitor Gonçalo Gil Bar-
hiam mil , & duzentos foldados , òv bofa , o que Duarte Pacheco fezera

muitas munições de guerra, por quan- nas guerras de) Rei de Calecut. Oque
to el Rei tinha aguerra deCalecut por fabido, & dado a el Rei de Cananor
certa pellas informações que lhe o Al- hum prelente ,

que el Rei dom Ema-
mirante dom Vaiquo da Gama deu, nuel mandaua , íepartio pêra Calecut:
qumdo dela tornou afegunda vez. Os ha cauia de là jr (

pollo que eftivefle

outros capitães que hiam debaixo da de guerra com nofco) foi elta. Ao dia

bandeira de Lopo foares eram Pêro feguinte que chegou a Cananor veo
K ter
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ter com elle hum Mouro de Calecut, quis tomar o prefente refpondendo
com hum moço Português , que lhe que ate nara terem alternada paz u-
traziahuraacartados Portuguefes,que uefTem porexeufado mandarlhe coufa

ficaram captivos, do tempo de Pedral- nenhuma, fc quanto a Cojebequij que
urez Cabral, os quaes Naubeadarim. podia vir f aliar com elle liuremente, o
príncipe de Calecut leuara de Cran- que alli fez , acompanhado de dous
ganor, com Rolrigo Reinei, quando dos noiVos que eltauam captiuos naci-

per mandado de FrancifcoDalbuquer- dade , trazendo recado de parte dos
que alli fora receber pimenta , como
atras fica dito , na qual carta lhe íeri-

viáo que el Rei de Calecut ficara tão

quebrado da guerra que tiuera com
Duarte Pacheco, que os gouernado-
resdacidade, fabendo queelReiacep-
taria a paz iè lha deitem poíto que a-

quelle tempo não eltiueite na cidade,

lhes mandaram que lhe lcreueilem,pê-

ra laberem delle fe leria lua vontade

fazella , o que lhe pediam que quiíef-

fem, ahuma porque a todollos Portu-

guefes viria difíb proueito , & a outra

pêra com ellafairem do captiveiro em
que auia tanto tempo que eihuão. Li-

da a carta Lopo foarez quifera man-
dar o Mouro cora a repoíta , & reter

o moço, o que elle nam quis fazer, di-

zendo que íeficaffe, que a todolos ou-

tros que eítavã > em Calecut cortarião

as cabeças, ou pelo menos ostratarião

mal , do que mouido o deixou tornar

fem refponder, fenáo de palaura , di-

zendolhe que quanto a paz que ellefe

hiria dali a Calecut por efie io refpei-

to, pola também delejar. Ilto lhe dixe

perante o Mouro , & a parte que lhes

dixeífe, que tanto que furgitle diante

do porto , trabalharem por fogir de

noite peras nãos , que elle os manda-
ria efperar com os bateis a praia. Del-

pedido o moço fe fez Lopo Toares a ma lalla grande, onde eltaua hum ef-

regedores, que el Rei feria na cidade

dentro de quatro dias, pêra fallarucl-

tas pazes , que delejaua muito com el

Ket de Portugal , ao que lhes relpon-

deo que antes de fe fazer nenhum con-

certo lhe auiam de dar os Portugue-

fes que tinhaõ captiuos , & os dous
Lombardos Milaneles , ao que os de
Calecut nam reíponderam , por calo

da entrega dos Milaneles que quanto
aos nolíos, etiavão refolutos em os en-

tregar como fe depois foube: peloque
mandou logo esbombardear a cidade,

no que fe continuou hum dia, & meo,
o que feito fepartio pêra Cochim, on-
de chegou a hum labbado catorze dias

do melmo mes de beptembro.

CAPITULO XCVII.

1)0 qiie Lopo Soares fez depois que
chegou a Cochim, Ç£ de como 'Duarte

'Pachecofe veo parelie, Cy foráo
Jobre Cranganor.

O Dia em que Lopo Soarez che-
gou ao porto de Cochim o vie-

ram ver à nao os nollbs , d' ao outro
dia defembarcou, & fe foi à fortaleza,

à porta da qual oeltauafperandoel Rei
de Cochim, Óc dalli entrarão perahu-

vela, & a hum labado lete de Septem
bro de M. D. iiij. íurgio diante da bar-

ra de Calecut, onde logo os gouerna-

deres da Cidade o mandarão viliiar

per hum Mouro honrado , em cuja

companhia vinha o mefmo moco Por-

tuguês, per quem lhe mandaram hum
prelente de refrefeo da terra, & dizer

que fe quizelFe d<T leguro a Cojebe-
quij que lhe iria failar fobre concerto

trado, em que fe el Rei lançou fobre
almofadas, & Lopo Soares fe alternou

em numa cadeira defpaldas fora doef-
trado, & alli eltiueram ambos falindo

per hum bom pedaço , dandolhe logo
Lopo Soares hum prefente, que lhe

el Rei dom Emanuel mandaua. Ilto»

feito dahi a poucos dias m mdou a Pê-
ro de Mendonça, cc a Valquo Carua-
lho que fahillem com as luas nãos a

de paz, pêra o que ja tinha commillaó guardar a coita dalli ate Calecut , &
dei Rei de Calecut. Lopo íoares nam Afoofo Lopes da Coita , Pedrafonlo

Da-
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Daguiar , Lionel Coutinho , & Rui
Dabieu que foliem lomar carga a Cou-
tam, por íaber que tinha o feitor An-
tónio de Sà junta muita ípeciarja por
induitna, trabalho , &. ardis de Duar-
te Pacheco, o qual depois deltas qua-
tro nãos chegarem ao porto de Cou-
lão, le partio pêra Cocnim, onde Lo-
po Soares o recebeo como a homem a

que todo caualleiro tinha obrigação

de laiter muita corteiia,millurada com
delejo de alcançar alguma parte de
tanta honra , & gloria, quanta elle ti-

nha ganhada nas victorias que ouuera
contra oC,amorij Rei deCalecut. Fei-

ta a carga das nãos que ficarão emCo-
chim , cc vindas as que foram a Cou-
3am, Lopo Soarez foi auilado que em
CJianganor , cidade que ieropre tiuera

a parte dei Rei deCalecut, eitauahum
leu capitão per nome Maimame, com
oitenta paraos , cc cinco nãos , & em
terra o príncipe Niubeadarim, cc que
cuia diale ajuntau3 muita gente a ou-

tra muita que ja alli tinha , iito pêra

que como partilhe a nolFa armada da-

rem de iubito nas terras dei Rei de
Cochira , Si continuarem de nouo na

guerra que tinhão cora Lopo Soarez.

b.ibrilto teueelieconíelho com omeí-
mo Rei , & capitães da frota , pelos

quaes todos íeailentou, que dellemde
iubito em Crang^nor, o que conclui-

do partio deCochim huma noite com
qt-inze bateis & vintacinco paraos , &
huma carauelia , todos bem elquipa-

dos , em que aueria mil homens Por-
tugueles, & mil Naires dei Rei deCo-
chim. Lm amanhecendo chegou a Pa-

li , porto onde o Príncipe de Cochim
o eitaua elperando com oito centos

Naires. Daqui partiram per mar, ite

per terra caminho deCranganor, dan-

do Lopo Soares a dianteira deita frota

do mar aTriltão da Silva, António de
Saldanha, Pedrafonfo Daguiar, Afon-
io da Cofta , & Valquo carualho. O
capit?.õ dei Rei deCalecut tinha duas
nãos em que elle eítaua com dousfeus

filhos, encadeadas huma na outra, bem
elquipadas dartelharia, cc todalas mu-
nições necedaiias , com muita gente

de guerra, frecheiros, lanceiros, & al-

guns elpingardeiros,cc ai>ilhargasdel-

las tinha poltos ospaiaos com muita
gente , cc artelharia , os m lios cinco
capitães em chegando abalrroarão as

nãos, as quaes entrai aó(poí! o que com
muito trabalho ) matando alguns dos
imigos, entre os quaes toi o me imo ca-

pitão, & léus filhos que morrerão co-

mo homens esforçados, a outra gente

toda vendo as nãos entradas le lançou

ao mar , os outros capitães , com os

Naires de Cochim cometeram os pa-

raos de Calecut ,
que fe logo poleram

em fugida , lem nenhuma reliitencij.

Desbaratada ella frota , Lopo Soarez

fez delembarcar os noiíos , dando a

dianteira aos cinco capitães, os quaes
juntos com o Príncipe de Cuchim,que
veo per terra , & a outra noíla gente
derão na de Naubeadarim Principe de
Calecut, os quaes depois de le defen-
derem hum bom pedaço deixaram o
campo , & entrando per huma porta

da cidade fairara pela outra , indolhe
os noíTos no alcance ate os lançarem
fora. Duarte Pacheco, & Diogo Fer-
nandes Corrêa , que per ordenança de
Lopo Soarez delembarcaram com al-

guns capitães afaftados dos outros

,

vendo ir os imigos de vencida, lem os

poderem alcançar , entraram também
pela cidade, a qual logopoferam fogo,

que em fe começando datear, fahiram
das calas alguns Chriflãos dos que alli

morauão , pedindolhes que o apagaf-

íem , por nam queimarem as egrej^s

de noíla Senhora, & dos Apottolosque
na cidade auia, &aíli luas próprias ca-

fas que tinham melturadas com as dos
Mouros, gentios, & judeus. Deites al-

guns correrão a praia onde Lopo Soa-

res eitaua com a gente que com elle

ficou pêra guarda da frota, a pedirlhe

o meímo, ao que logo mandou acodir,

mas nam pode ler com tanta diligen-

cia, que fenam queimaíTem muitasca-
fas , por lerem de madeira , cubertas
doía , ao modo do Malabar. As dos
mouros, gentios, & judeus que lenam
queimaram foram laqueadas em que
ouue grande defpojo. As duas nãos

R ii que
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que eltauão encadeadas , & três que doze cardeaes , dous Patriarchas, Ar-

eltauamencalhadasem terra, com rnui- cebilpos, Bilpos , & outros preládf».

tos paraos , que os imigos defempara- Os lacerdotes trazem a tontura em
ram , mandou Lopo boares queimar, cruz, òcconlagraro o corpo do Senhor

& recolher a nolla frota as armas , & em pão aimo, ik com vinho de palias,

artelharia que nellas achatam , o qual por na terra não auer outro. 0> kcu-
(fazendolfe elta obra) entrou na cida- lares comungão feparadainente o pão,

de, peraemhumadasegrejasdosChrií- & vinho conlagrado , como os iacer-

tãos armar alguns caualleiros , o que dotes, baplizão os mininos ar>s qua-

feito fe tornou pêra Cochim, onde foi renta dias , lenam íucede perigo de

bem recebido , adi dei Rei , como de morte. ConlcHam fe antes de tomar o

todolos da cidade. Sacramento , & em lugar da extrema

Unçam , que nam ulam , benze o la-

CAPITULO XCV11I. cerdote o enfermo. Quandoeniraonas
egrejas lanção agoa benta íobre iim:

Em que fe declara donde ejles ebrif- enterrão os mortos, ao modo daegre-

tíios de Cranganor trazem /eu prift- ja Romana. Os parentes & amigos em
cipio , Çf) dos cojlumes , & modo de lembrança do morto , comem todos

religiam que tem , Çs do //tio da ci- juntos oito dias continuo? , dizendo

dade. iempre muitas orações pela alma do
defunto, depois dos quaes lhe fazem

ESta Cidade deCraDganor hegran- o laimento : nam fazendo teltamento>

de, fituada na terra do Malabar, o que morre , fuecede na fazenda o

quatro legoas de Cochim, contra Ca- parente mais chegado. As moiheres

lecut, de longo da qual pafia hum rio dos defuntos tiram leu dote , o qual

que a cerca por algumas partes. Abi- perlei, & coltume que tem perdem,fe

tam nella gentios, mouros, judeus, & fe caíam antes de hum anno depois da

Chriltãos, he de grande trato, & de que morte do marido. Tem os mefmos li-

todo o regno toma nome. Vem a ella uros da lei velha, & noua que iam re-

mercadores , de Suria, fcgypto, Per- cebidos no Cânone da egreja Roma-
fia , & Arábia por cafo da muita pi- na, feriptos em lingoa Hebrea, i\:CaI-

menta que nella ha. Quando os noííbs dea, os quaes os feus doàtores (de que

vieram a Índia, era elta cidade gouer- a alguns bem doctos na lei ) lhes lem

nada per os mefmos da terra a modo em lcollas publicas, principalmente os

de Republica, com tudo eltaua a obe- Prophetas. Iejuam o aduento , òc a

diencia do C,amorij rei de Calecut: quarefma no mefmo tempo que nòs.

mas depois que os gouernadores delia Nam comem couía nenhuma, nem be-

virão fuás coufas em declinaçam por bem da vefpora da Pafcoa ate o dia.

cafo da guerra que fazíamos a el Rei, Tem pregadores que ordinariamente

elles fe lhe rebelarão , lem lhe mais per todo o difeurfo do anno lhes pre-

quererem obedecer. Tem o gentio gão. Tem liuros de doctores que lhes

deite regno os mefmos coítumes , & expõem a lei em que eltudão. Guar-

crença quetemtodolos outros do Ma- dam com muita deuiçam odia óa Paf-

labar. Os Chriltãos que nella moram coa com duas octauas, cc o dia da Paf-

tem egrejas como as nollas , & nos ai- coella , com muita íolemnidade , por

tares, & paredes pintadas cruzes, co- naquelle dia São Thome meter a mão
mo os de Coulão , lem nenhumas ou- no lado de nolfo Senhor lefu Chrilto.

trás imagens, nem finos. Ajuntaífe o Guardam com a mefma Íolemnidade

pouo nas egrejas aos domingos, onde os dias da Afeençam , Penthecoíte,

ouuem luas pregações , & os orficios Trindade, tk Afumpçam de nolla Se -

diuinos. Ao feu Papa chamão catholi- nhora , o do nafeimento, ik Purifica-

co. Tem fuarelidencia em Caldeu com çam, o do Natal , Kpiphania , todolo*
dias
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dias dos Apoítolos , &. domingos de era , que elle por necelTldade , & fer

todo o anno. Tem dia entercalar pe- pobre empenhara a hum certo homem
ra conta dosannos como os> latinos. Os que moraua na ierra duas taboas de
Chrittaos , & gentios daqueKe regno cobre, em que eltauão talhados aobo-
íazem grandes feitas no primeiro dia ril priuilegios que oslenhores daquel-
de lulho , a honra do bernauenturado la cidade deram no bernauenturado A-
Apoltolo São Thome. Tem molleiros poltolo SãoThome, para osChriitãos,
de monjes que le veítem depanospre- que elle ja entam tinha conuertidos,&
los , òc da mcíma ordem os ai de irei- pêra todolos que depois o foliem , tte.

Tas , que vivem com muita obferuan- eitas taboas empenhara por vinte cru-
cia, honeltidade, callidade, & pobre- zados, auia ja alguns annos , lem lua

ia, adi nuns , como os outros. Os fa- pobreza lhe dar lugar pêra as poder
cerdotes guardão caitidade conjugal, remir , que lhe pedia que pêra confo-
rnorta a primeira moiher nam calam laçam de lua alma mandaiie logo por
miiis, no matrimonio não pode antrel- ellas, & as guardalTe, porque le Deos
les auer apartamento per nenhum ca- lhe delTe vida elle lhe pagaria os vinte

lo, íc-ním per falecimento do marido, cruzados, & morrendo o fariam os
cu da mulher, bem ou mal ham de vi- Chriltãos de Cranganor , pelo muito
uer juntos ate morte. Os quaes coftu- que lhes importaua. Pêro de Sequeira
mes , & crença tem todolos Chriííãos mouido delias palauras, mandou hum
que a delde Cranganor ate Chorman- leu criado com o dinheiro , em com-
del , & Màilapur , onde jaz enterrado panhia de hum facerdote , dos que a-

o Apoítolo Saó Thome, o qual Apof- companharam o Bifpo, que conhecia
tolo pregou a palaura de nolTo fenhor o homem que tinha as taboas, asquaes
lefu Chriíto a eíles de Cranganor , & lhe trouxeram antes do Bifpo falecer

aos de Coulara , & primeiro que a ef- de que leuou muita confolaçam. Mor-
tes aosdaiiha deC,ocotoràcomoelles to o Bifpo Pêro de Sequeira mottrou
tem per fuás lendas, & liuros autenti- eleas taboas ao gouernador da Índia»

cos. Pêra mor certeza doquefareiaqui queentam eraMartim Afonlo deSou-
inençam do que Pêro defequeira (ho- fa, que logo mandou bulcar quem lef-

mem a que fe pode dar credito) me fe oconteudo nellas, mas nam le achou
dixe acerca da verificação deite fancto quem as entendeife pola antiguidade
Apoítolo , ler o primeiro que pregou da feriptura, & dirfèrenca das lingoa-

a nofla fe catholica naquellas partes , jens , do que ja delefperado , lhe vie-

qu-? ín aifi. Servindo elle no anno de ram a enculcar hum judeu que tam-
Tvl.D.XLllll. o officio de thefoureiro bem viuia na ferra homem dedo em
do depofuo em Cochim , veo ter a- muitas lingoajens, & experto na anti-

quella cidade hum Bifpo de Cranga- guidade delias ao qual mandou as ta-

nor, per nome lacobo, Caldeo de na- boas com cartas dei Rei de Cochim,
çam , o qual per fua dignidade, & ho- per que lhe mandaua que declaratTe o
neftidade poufaua nomolteiro de San- que le nellas continha, o que o judeu
fto António , da ordem de São Fran- fez , com muito trabalho , porque a

ciico, onde adoeceo denrirmidade, de feriptura era de três lingoajens, Cal-
que veo a falecer, o qual Pêro de Se- deu, íMalabar, & Arábio , & o eltilo

queira, por ter com elle alguma ami- muito antigo, mas alubltancia dospri-
íade,hia viíítar m uitas vezes. Efte bom vilegiosnarole continha em cada huma
h^mem vendolTe no extremo ponto da deltas lingoajens por lim,fenam em to-

vi Ja , com muita vergonha lhe rogou, das três juntas ,
pondo huma palaura,

que le Deos fofíe feruido o leuar para ou adiçam Caldea , & outra Malabar,
íim,quifeiTe ufar huma efmola,& cha- & outra Arábia, k, neltas três lingoa-
rdade com elle, &com todolos Chril- jens eítauam as taboas feriptas o queo
tãos da cidade de Cranganor , a qual judeu mandou declarado em lingoa

Ma-
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Malabar, da qual le tresladou na Por- fair do Turcol, por caufas que fe en-
tuguefa. littas taboas fam de metal fi- trelles moueram, começou de ter de-
no, de palmo , &. meo cada huma de bates, de que fe leguio guerra, doque
comprido , & quatro dedos de largo, mouido o Rei de i anor , no meirno
fcnptas dambalas bandas , & infladas, tempo em que Lopo boarez foi lubre
pela banda de cima com hum fio da- Cranganor, íabendo que o de Calecut
rame grollo. O que íe nellas conihem hia iocorrer a cidade, lelan<,ou em ci-

he que o Rei que então regnaua daua lada , em hum lugar efueito per onde
de lua iiure vontade ao Apoítolo bão auia de paliar , em que o desbaratou,
Thome , que então relidia em Cran- & matou mais de dous mil homens,
ganor pêra edificar hum templo na- Polo que temendo que íe nam aliaiie

quella cidade , tantos couados Uale- com os nolfos, que el Rei de Caleeut
phante de terra em redondeza , me- buícaria todolos modos que podeife
dida que faz dez palmos , que he hu- pêra o deítruir , mandou leus tmbai-
ma braça de craueira. A qual cala o xadores a Lopo boarez , dando-lhe
Apoítolo edificou no lugar que lhe a- conta do que pallaua , & ieruiço que
quelle Rei deu , que he no litio onde fezera a el Rei de Portugal, pedindo-
agora eltà a nofía fortaleza declaran- lhe ajuda contra leu imigo. L por lhe

do mais que todolos Chriítãos quena- eítes embaixadores dizerem que oC.a-
-quella redondezaedificaUem calas,não morij eltaua ja preltes pera vir fobre
pagalíem nenhum tributo aosReis da- el Rei , com huma grande armada,
quelle regno. Lalli mais que para en- mandou em focorio Pêro Raphael
íretimento do templo lhe fazia doa- com foldados Portuguefes, delles beí-

çam do quinto das mercadorias que teiros, & efpingardeiros , que chegou
trouxeliemos meímos Chriítãos aquel- a Tunor no melmo dia em que o Ca-
la cidade, pela baia do porto delia, morij, com ajuda dos nollos foi del-
que então era de grande trato, o qual baratado do que ficou tam abatido que
priuilegio íe lhes ategora guarda. El- os mais dos mouros de Calecut fe fo-

tas taboas foi ão carregadas em receita ram viuer a outras partes pera eltarcm
íobello mefmo Pêro de bequeira , & feguros, & fazerem milhor leus nego-
depois fobello thefoureiro que o fuc- cios, dos quaes alguns fretaram deza-
cedeo, onde ao prefente devem ainda fete nãos grolTas bem eíquipadas , òc

deitar, o treslado das quaes mandou artilhadas pera fe irem pera Mequa,
Pêro de bequeira em lingoajem Por- em que logo começarão de carregar a
tuguefa, a el Rei dom loam terceiro, fazenda, & mercadorias , que tinhan*

que lancta gloria aja , & lhe foi dado: em Calecut , & outros lugares. Lopo
mas o que fe delle fez nam pude la- boarez que fe fazia preltes perà torna
ber, nem fe acha na torre do lombo, viajem, fabendo o que palfaua teapref-

ondç per razam o deueram de lançar, iou quantopode, pera de caminhodar
como coula digna de memoria. em Pandarane , onde eílas dezaíete

nãos eitavam , pera as mandar quei-

CAPITULO XCIX. mar , antes de lairem do porto. Polo
que deixando por capitam de quatro

^Do que Lopo Soarez 7)alvare;iça fez velas a limanuel Telez Barreto de que
depois davitoria que ouve em Cran- os outros opitães que ricavão debai-
ganor ate fe partir da Índia, Ç£í xo da lua bandeira , eram Chriítouãi

chegar ao regno. lufarte , Pêro Riphael , & Diogo Pi-

rez, fe fez a vela aos xxvj. dias de De-

HUm dos Reis que ajudaram na zembro, & lendo tanto avante como
guerra aoC,amorij Rei de Cale- Pandarane,lhe lairam vinte paraosdos

cut , foi o de Tanor leu vezinho, com que eltauam em guarda das dezaíete

o qual o mefmo Camorij depois de nãos , nos quaes vinha cuuiu , & boa
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gente de guerra, que com grande gri-

ta vierão cometei ascarauellas de Pê-
ro Kaphael, ec Diogo Pirez, os qu^ei
per mandado de Lopo Soares hião di-

ante hum bom pedaço , de longo da

ros quefobiram foramomeítredanao,
Afonfo Lopes, & Aluaro Lopes., cria-

do dei Rei , que depois foi ícrivão da
carmra de Santarém. Ntíte tempo Lio-
nel Coutinho, Duarte Pacheco, Pedra-

coíta, com vento calma. Lítes paraos
. fonib Laguiar, Valuuo Carualho, An-

em ciegando, começarão de íeruir os tonio de Saldanha, Rui Lourenço, &
noííbs de frechadas, elpingardadas,cc os demais o lezeram como esforçados

bombardadas, doqueíedefendiãocom caualkiros , & aiii Pêro Raphael , &
muito trabalho, o que vendo os da iro- Diogo Pirez com as carauellas, porque
taliie acodiram, leguindo os paraos ate Pêro Raphael foi cair com a corrente

os fazerem recolher pêra ondeeítauão da mate na gorita de numa das nãos»

as nãos , das quaes como Lopo Soares donde pola entrar, & por íe defender
ouue vuta fez amainar, òc auido con- íahio com três homens mirtos, & to-

lelho do modo que as cometeria , íe dos feridos íem ficar nenhum. Diogo
acordou que nos bateis, & com as ca- Pirezencaminhandoperasnaos,dehu-
rauellas, por eítarem de trás de hum ma bombarda lhe mataram o meitre,

arrecife, que asnofTas nãos não podião que hiagouernando, pelo queantesde
chegar, por irem muito carregadas,

pêra o que mandou armar quinze ba-

teis cc fazer voga pêra terra, leuando
as carauellas a toa, ate as meter no ar-

recife ,
por o vento fer calma: na boca

do qual elrauã"» duas bombardas atíen-

tadas em hum baitilhão, de que os noí-

íos foram maltratados ao entrar. As
liaos eftauam juntas humas com as ou-

tras , as popas em terra, & diante das

proas por repairo os lemes atrauelTa-

dos , & encadeados nuns com os ou-
tros ao lume dagoa. A gente que ti-

nhão pêra íe defender era muita , &
boa artelharia, com tudo os noll os pro-

pondo a honra ao perigo, entrarão no
arrecife, & forão commetter as nãos

per meo de muita frechadas, & bom-
bardadas, do que foram bem feruidos,

íe poder acodir ao leme, foi dar fobré
huns penedos , donde a tiraram a toa.

Líta peleja foi braua, & durou muito,
mas em hm osimigos deíempararaóas
nãos, por cafodo fogo que lhes osnol-
fos poíeraõ , em que arderão muitas
mercadorias, que ja nellas eítauam car-

regadas, íem le lalvar couía ner.hu rna

tud) a viíta dos noiIos,& dos daterra,

que da praia eítavão palmados, oulhan-

clo como íe tão defubito abraíauãode-
zalete nãos grofTa^, com muito^ p.raos

que eítauam apar dtlLs , em que os

mais deíle:. vião perecer fuás fazendas,

íem lhe poJerem dar remédio. Aui-
da eíta vidoria Lopo Soares fe reco-
lheo as nãos , com lhe matarem xv.
homens Portuguefes , & ferirem cen-
to, cc vintaíete. Dos imigos, como fe

èv de bombas de fogo , depois que as íoube em Cananor (pêra onde le Lo-
abalrroaram, dos quaes foi o primeiro po Soarez dalli partio ao primeiro dia

Triltam da Sylva , que aferrou a mor
delias, que eitaua a entrada do arreci-

fe , & porque nelta auia muita mais

gente que nas outras , de que recebia

muito damno, foi aferrar outra em que
entrou poíto que lho os de dentro de-

fendeíTem com muito animo: com tudo

de lanei ro de M. D. v. ) morrerão mil,

&letecemos. Tomada a carga emCa-
nanor que ainda era necelTana peia as

nãos fe defpedio dei Rei, & dos Por-
tuguefes queeftavam na cidade, & en-
comendando muito a Emanuel Teles,

Chriítouão lufarte, Pêro Raphael, &
os q eícaparam do ferro fe lançaram ao Diogo Pirez, a guarda da coita do Ma-
mar, & a nao ficou delpejada. No mef- labar , & coulas dei Rei de Cochim,
mo tempo aferrou A fonib Lopes da íeguio íua viajem com mais duas nãos,
Coita outra de que era capitam hum das com que partira de Portugal, car-
Turquo, homem mui esforçado, a qual regadas de muita ípeciaria , & outras
/entrou com muito trabalho, os primei* mercadorias , com que chegou a Me-

linde
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linde o primeiro dia de Fevereiro, on- CAPITULO C.
de roíoemíeítejndo dei Kei. Recolhi-
da a fazenda que alli deixara António Em que per hum Tairam ie hlafa n

de Saldanha, das prelas que fezera no darmas , ÇfJ inãgniaí que el Rei de

cabodeGuaidatum.indoperàludiafoi Cochim deu aT>uarte 'Pacheco Te-
ter a Quiloa , com teuçam de receber reira fe aprovão , £0 confirmào na

as páreas que el Kei era obrigado pa- verdade , os notáveis feitos que fez.

garcadanno, do que deíenganado íe na Índia contra o C,amorij Rei de

fez a vela aos de*, dias de Fevereiro Calecut , & ajji pela honra que lhe

pêra Moçambique. Alli eíleue doze el Rei dom Emanuel fez, em chegan-

dias prouendoiie das couías necella- do a ejte regno.

rias pêra viajem, donde dous dias de-

pois de lua chegada deípedio pêra o T) Orque as victorias que Deos deu

regno (com nouas do que tinha feito) J. a Duarte Pacheco Pereira, contra

Pêro de Mendoça , ik Lopo Dabreu, o C,amot ij rei de Calecut , 1 \\n de ca-

dos quaes Pêro de Mendonça íe per- lidade que pelo tempo adiante Ie po-

deo no caminho fem íe iaber onde, ik deriaro julgar por tabuloias , tratarei

Lopo Dabreu veo a Lisboa, noue dias neite capitulo do teítimunho que tiíi-

ames que Lopo Soarei , o qual com lo daanonra que lhe el Rei dom Lma-
toda a frota junta chegou aLióboa aos nuel fez depois de ler ntíie regno, &
xxij. dias de Iulho do meímo anno de a que recebeo dei Rei de Cocnim an-

iM. D. v. aquém el Rei fez muita hon- les que partiíle da Índia, cxiqumtoà
ra. fel porque nam pareça eíquecimem- dei Rei de Cochim onegocio palia def«

lo farei aqui reiaçam de Diogo Fer- ta maneira. Auida as grandes victorias

nandez Peteira capitão da nao de Se- de que jatratei el Rei de Cochim quis

tuval que parlio do regno , na capita- gratitkar a elte valerolo caualleiro os

nia de António de Saldanha1

, como a- íeruiços que lhe fezera com meress, òc

trás fica dito, oqual chegou a Cochim, alli de dinheiro como de jóias, &ter-

eltando ja Lopo Soarez pêra partir, ras, que lhe daua no feu regno, doque
pelo que nam pode auèr carga, íenão nem quis tomar nada , dizendo que o
depois das outras nãos acabarem de a feruiço que fezera fora a el Rei dom
tomar , com que entrou 110 porto de Emanuel, &que delle fperaua ogalar-

Lisboa , poucos dias depois de Lopo dam , o que vendo el Rei de Cochim,
Soarez. L elte anno foi o em que ate <& íabendo o modo , que fe entre os

agora mais ípeeurias, & outras rique- Chriltãos da Furopa tem , acerca dos
7.as vieram da Índia aeltes regnos,por- blasões darmas que lhes os fchn per ^ do-

que LopoSoarezpartio de Lisboa com res, e Reis dam, em teltimunho de
treze nãos, & entrou com quatorze, òc léus Íeruiços, lhe mandou hum padrão

a de Diogo Fernandez Peteira foram darmas, de que íomente porei aqui o
quinze, com o qual Lopo Soares veo mais fubttancial no modo que fe fe-

Duurte Pacheco muito contra vonta- gue. ltirárnà marnetim, Quiluniramà,

de dei Rei de Cociaim, que lhe pedio Coul , Trimumpate , Rei de Cochira,

per muitas vezesque Ih o deixa lie pêra íenhor de Vaipil, de A-raul , de Chi-
legurança de íua pelíba, & regno. riuaipil.ÒL' Narungante, Bramana mor,

midiante os deofes Tilaram , Pagode,
aos que elta minha carta virem , faço
faber, que no anno de mil, ik quinhen •

tos, ik quatro, ( conta dos Chriltãos) no
mes de Março, el Rei de Calecut veofo-
bre minha terra, com toda a força, ik

poder do Malabar , pêra me deltruir,

por cu acolher, òiríauorecer os Portu-
gue-
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guefes , que ao meu porto arribauão, to, & liure vontade, & poder abfolu-

pelo qual reípeito os mais dos Reis, to lhas dou como dito tenho, aelle,&
Nábeadaris , Caimães , & outros fe- a todos osquedelle deícenderem,'pe-
nhores do Malabar me foram contra- los mui grandes, & aílignados íerui-

rios, no qual tempo nam tiue outrem lo- ços que me tem feito, como arriba he
corro, que numa armada de Portu- declarado, & por fua guarda, & minha,
guefes, de que era capitão Duarte Pa- lembrança , lhe mandei ler feita eita

checo Pereira, ridal^o da cafa dei Rei carta per mimailinada.Chiricandà feri-

de Portugal meuVenhor, & irrflaô , o vão' de fua fazenda a fez em Cochim,
qual me aliegurou minhas terras, com aos dous dias do mes Dagoíto, de mil,

muitos trabalhos , ik fadigas , & pele- &quinhentos,&quatrocõtadosChrii-
j.'.s ,em que '.empre venceoael Rei de tãos. Foi eíte padrão darmas treslada-

Caiecut, cc os que com elle contra mi do de lingoa Malabar na Portugueia,

erao. Pelo que auendo reípecfo aos per Álvaro vaz ferivão da feitoria de
muitos feruiços que mefez,femporiíl'o Cochim, & concertada com o mefmo
nunca de mi querer tomar nada , de Chiricandà. O que toca a grande hon-
meu próprio moto , & liure vontade, ra que lhe elRei domEmarluel-fezem,
cc poder abloiuto, por memoria, ik li- chegando a elte regno, he o feguinte.

nal de feus feitos,& dos trabalhos que A quinta feira depois da armada de Lo-
por mi paliou nelta guerra, & porhon- po Soarez furgir no porto de Lisboa
ra de fua peííoa, & dos que delle def- mandou fazer numa procillam folem-
cenderem, lhe dou por iníignias, &li- ne, do modo, que fazem as do Corpo
naes de feus feitos, & honra que niflb de Deos, em que foi da Se, ate omof-
ganhou, hum feudo vermelho, por fi- teirodeS. Domingos, leuando Duarte
nal de muito fangue que dos de Cale- Pacheco a fua ilharga , junto conligo,
cut derramou neíta guerra , ik dentro onde oBifpo de Viieu dom Diogo Or-
nelle lhe dou cinco coroas douro em tiz fez huma pregação, em que relatou
quina, por linal de cinco Reis quenel- tudo o que lhe acontecera na índia,

&

la desbaratou, ik a bordadura deite o mefmo mandou fazer per todo o reg-
feudo lhe dou branca com ondas azues, no, & ofereueo aos mais dos Reis, ik

ik oito caftellos nella, de madeira ver- Príncipes, chriitãos. Mas o fim deitas

des, armados nagoafobre dous nauios honrassem galardam de tantos leruiços,

raios cadacailello, por duas vezes que ik doutros q-.;e Duarte Pacheco de-
o combateram com eitesoito caitello-, pois fez a el Rei , como fe ao diante
cc dambas os desbaratou , doulhe iete dirá, foi de calidade, que fe podedel-
bandeiras de ponta, ao derredor deite le tomar exemplo pêra os homens fe

feudo , três vermelhas , ik duas bran- guardarem dos reuefes dos Reis , &
cas, ik duas azues, por fete combates Príncipes, & da pouca lembrança que
que lhe elRéi de Calecut deu empei- muitas vezes tem daquelles a que iam
foa, & em todos fete o desbaratou, ik em obrigaçam , porque a mor mercê
por iete bandeiras que lhe tomou das que Duarte Pacheco alcançou pelopre-
mefmas cores, & feição, & doulhe hum mio dos taes feruiços , foi a capitania

Elmo deprata abertoguarnecido dou- da cidade de SãoGeorgedamina, don-
ro,& o Paquife douro, & vermelho, de por capítulos que delle deram o
ik porTimbre hum caftello do mefmo mandou el Rei trazer ao regno em fer-

theor, ik neile huma bandeira verme- ros, ik fem lhos tirarem dos pés, eíte-
Iha de ponta. Asquaes iníignias, &ar- ue muito tempo prefo na cadea , ate
mas elle poderá trazer, miituradas com que por fe iaber feiem parte das cui-
as armas de fua linhajem , ou iem ellas p*s que ihe punham falfas, & as outras
como elle quizer cora a dita bordadu- tão leues, que em hum tal homem não
ra , ou fem ella , como lhe milhor pa- podião ter nome de culpa?, o foltarão,

recer, porque eu de meu próprio mo- tão pobre, como o era quando foi pe-

5 ra
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rà mina. E afíi viaeo todo o mais do cio das arma?, alli a pe, como a caval-

diícurlo de íua vida , com muito dei- lo era tam manhoio, que nennutn ou-

goltp, & em tanta pobreza, que íeu ri- tro homem lhe fez nunca duentajem.

lho, único, ligitimo, loam Femandez Nas artes liberaes teve por meitre O
Pacheco, & iua mãi, que ao prelente doctor Pêro Nunez Português de na-

vivem, por lhe elle nam deixar fazen- çam H uc fpioçllas hum do* doctoshp-

da pêra fe poderem manter como de- mensdeieu tempo, nas quueseuePrm-
vem, paliam tão eííreita vida, que ião cipe foi tambemdoctrinado, que ieas

conitrangidos a viver , elle nam como quifera ler publicamente, ofezera Iem

os feus próprios íerviços (aliem dos de lhe faltar auditório, & ntllas compôs
íeu pai ) merecem , 6c ella de pouco hum livro de modos, proporções , 6c

que lne elle pode dar , & efmolas que medidas. Foi homem de meã eitaiura,

lhe fazem pell">as honradas. Elle fòi o louro, cede bom parecer, bemdifpol-

galardam que Duarte Pacheco ouue to.ee prazenteiro, no^tallar galante, no

em fatisfaçam de taõ grandes, & me- veltir, & bom cortesão em codaUb ea-

moraueis leruiços como forão os que nas, touros, jultas, & Córneos em que

fez a Coroa deites regnos. íe achou, de nenhum iaio iem ganhar

alguns dos preços , 6c muitas vezes os

CAPITULO CL maiores, afii de galante, como de es-

forçado, &bom mantenedor, ouauen-

1)o fia/cimento do Infante dom Luis^ê tureiro, pelos quaes dotes, 6c virtudes

das ca/idades de fua real pejfoa. que nelle , defde lua mocidade come-
çaram a dar linal de quem auia de ler,

A Trás fica dito como por cafo da 6c pela muita obediência que fempre

peite que no mes Doctubro , de teue a el Rei feu pai , 6c a Rainha lua

mil,& quinhentos, & cinco, fe ateara mai , elles lhe foram em quanto viue-

na cidade de Lisboa íe fora el Rei a raó mui afeiçoados a qual obediência,

Almeirim, ri, porque começou de dar 6c na melma igualdade teve depois a

rebates no meimo lugar, & em Santa- el Rei dom loain terceiro leu irmão,

iem , de que ja eram mortas algumas ate a hora de lua morte , 6c em tanto

pelloas, el Rei fe foi aforrado Abran- que não deixou de ier tachado, Òcacon-

tes, onde a Rainha pario hum filho aos lelhado dalguns que tiveffe niiío ou-

tres dias do mes de Março doannode tro modo. Pelo qual acatamento , òr

mil, 6c quinhentos, 6c féis, a que po- devida obediência o teue el Rei feu ir-

ieram nome dom Luis, o qual foi tão mão fempre em muita conta, tantoque

ornado de virtudes, que pêra nature- nenhuma coufa fez , nem tratou , das

za de todo comprir com os dotes que que tocauam aos negócios da guerr2 t

lhe deu, lhe ouuera de conceder oca- ceda paz, como dogouerno do regno,

fiam parapoderconquiltar mores reg- 6c delua fazenda que não folie por feu

nos , 6c fenhorios do que o fez a Ale- coníelho , 6c parecer nem tão fomen-
xandre, porque para a execuçam dif- te era prefente a todos eltes negócios,

í'o lhe fobejou o animo, cê pêra o fazer mas ainda aos defpachos dos officios,

lhe não faltou mais que naõnafcerRei, honras, 6c mercês que el Rei dana, &
ou o fer de algum grande regno. Foi fazia a todos feus moradores , & val-

muito catholico Chriltão, de pura, 6c íallos, no que todos eram delle taõfa-

boa confciencia,emparo dereligiofos, vorecidos , que igualmente lhe da-

pobres viuvas, & orphãos, a cujas ne- vãojjor ilfo as graças, 6c lhe beijavam

cellidades fupria com muitas elmolas, a mao, como a meíma pelToa dei Rei.

6c mercês. Amou muito feus criados, F, íe algum delgolto ouue antre elle.

6c os agalalhou todos ,
partindo com 6c el Rei feu irmão que fe fcntifTe, foi

elles de feus bens, fegundo a calidade polo não querer deixarpaffrr em Aíri-

ilc fuás pelloas, 6t fervidos : no exerci- ca a fazer guerra aos Mouros , nem a

In-
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índia tendo aflentado com os do feu

confelho que pêra elta viajem lhe ar-

malfem ieilenta nãos, o apercibimen-
to das quaes le começou de fazer com
muira diligencia : mas per alguns ref-

pectos le não acabou de poer em obra
eíte taó honrolo negocio , nos quaes
requerimentos trabalhou muito,&por
muitas vezes, lem lho el Rei querer
conceder, Elta vontade deíazerguer-
ra aos infiéis foi fempre nelle tam rir-

me em quanto uiueo, que no anno de

vinha. Dos que fe foram fem licença
foi o Duque de Bragança, dom Theo-
dolio, o qual ou que o Jnfante teueife

communicado coro elle elta lua ida,
ou com defejo que teria de fe achar
em hum tal , 6c tão honrolo feito de
guerra, le partio de madrugada Devo-
ra , feguindo a via que o Infante leva-

va, o qual achou em Aronches. El Rei
na mefma hora que loube da ida do
infante, & do Duque, defpachou dom
António Dataide primeiro conde da

mil, & quinhentos, 6c trinta, & dous, Caltanheira, peloqual,auendo refpei

Jabendo que o Emperador dom Car-
los quinto do nome , feu cunhado ca-

iado com a Infante dona Ifabel lua ir-

mãa fe apercebia pêra fazer guerra ao
Turco, que com gram poder vinha
fobello regno de Hungria , fe fez fe-

cretamente preltes pêra o acompa-
nhar nelta honrola viajem , o que fa-

bendo el Rei, per refpectos que o aif-

io moveram , lhe tomou a menajem
que o nam fezelfe. Mas como elte de-
íejo juntamente com a idade fe forte

nelle de dia em dia acrecentando, de-
ternvnou denam prederoutra tal oca-

ílam,pelo que querendo o mefmo Em-
perador , no anno de M. D. XXXV.
pairar em Africa, aconquittar o regno

to a quantas vezes negara ao Infante o
effecto de feus altos, 6c valerofos pen- .

famentos , lhe mandou licença pêra

profeguir no que tinha começado , &
credito pêra tomar de mercadores cem
mil cruzados, offerecendo-lhe aliem
dilto tudo o que lhe delle , & de feu
regno mais compriífe mandando logo
alguns fidalgos que lefolfem pêra elle,

& o acompanharem , & a alguns dos
que pêra iflb pediram licença a deu,
com a todos faier mercê pêra ajuda

do caminho. Ea António de laldanha,

que hia por capitão da armada , que
mancaua ao Emperador , fereueo que
toda aquella viajemonde quer que o
Infante feu irmão eítiueffe , em todo,

de Tunes, depois da partida de huma & por todo lhe obedecetTe como ael-

armada que lhe el Rei mandou pêra ]e melmo fe prefente folie , & fezelTe

ajuda delta emprefa, elte valeroíoPrin- tudo o que lhe mandaiie, na qual via-

cipe fe foi huma noite fecretamente da jem efte magnânimo Príncipe ganhou
co' te que então etfaua em Euora com nome de bom capitão , 6c esforçado
propoíito de per nenhum modo tor-

nar ao regno fem fe achar nelle nego-
cio \ om o rirnperador feu cunhado, do
que el Rei ficou defcontentepola per-

dida que recebia de fua aufencia , &
por não ir com o aparato que convi-

nha a lua real peííba. Como fe na cor-

caualleiro , como le dirá na Chronica
dei rei dom Ioaó feu irmão , onde per
extenfo , como em feu próprio lugar

fe deue tratar o fucello delta viajem
na qual elle foi caufa única de o Em-
perador ir fobre Tunes, como o tinha

determinado porque depois de ter ga-

te, 6c pelo regno foube da partida do nhada de caminho a Goleta, oparecer
Infante, alguns lenhcres, & fidalgos o de todo feu confelho, por fe chegar o
feguiraô lem pedirem licença a el Rei, inuerno, foi que fe devia de tornar pe-
& outros lha vierão pedir , dos quaes ra Caftella, o que fe não fez por o In-
foi humdomloão delancaltre, Duque fante o contrariar per cujo confelho o
D*veiro

, que de Setuval fe veo pela Emperador paliou adiante. E tornan-
polta a ríuora, mas por muito que nif- do ao negocio a que foi o conde da
íb infritiffe el Rei lha não quis dar, a- Caltanheira, el rei lhe deu huma carta
pontandolhe razões mui efficazes, com de crença pêra o Duque de Bragança,
que odivertiodopenfamentocornque & lhe mandou por elle dizer que não

5 ii paf-
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palTafíe adiante, do que o Duque ficou nhentos » & vinta noue as partes de

bem agaítad;), & fereveo huma carta a Hoitelanda a negócios de leu leruiço,
„l Li «. ••<• mh«1 Ih/i m«r.,l<?ni mui 1 A'- A n V, i <i enrto A *>\ li a\ Ao L>, .!,-vi. 1 1 <i_
el Rei , na qual lhe mandaua mui a

hncadamente pedir licença pêra acom-
panhar o Infame, & o feruir neíta via-

jem, a elta ca *a reipondeo el Rei com
outra leriptadefua própria mãode que

o theor de verbo ad verbum he o le-

guinte. Honrado Duque lobrinho , a-

migo que muito amo, & prezo, leme
não parecera muito meu leruiço man-

ite. dahi a corte dei Rei de Polónia, :>i-

gifmundo primeiro do nome, quenei-
te tempo eltaua em Vilna, cidade me-
tropoh, & principal no ducado de Li-

tuânia, donde depois de ter acabados

os negócios a que hia tornei a cvdade

de Daniique em Prullia ( donde parti-

ra) a tomar concluíam nas coutas que
naquellas partes ainda tinha que fazer,

daruos tornar, por vos tirar da grande & dalli me fui a Cracouia cidade princi
1 • ~,-xr« JrtV. -o^^^c-oio 1 S r „-..~~~l; A~ Dm1»«:> mlnnr

pena que fei que com iflb recebereis,

folgara de vos dar a licença que me
pedis , mas porque me ei por mau fer-

vido de vòs em vos tornardes , vos ro-

go muito que vos delagalteis , & fol-

gueis de vos tornar pois que eu o ei

por melhor, porque certo hequefem

pai , & metropoli da Polónia minor.

Nelta cidade de Cracouia achei Chrif-

topharo bchelouiíco , que então era

Viçarei dambalas Polónias , p~r cl rei

ler abíente , tk loam tai nouio capitam

da cidade, &: fronteiro mor dos con-

fins dentre Polónia, & tftftaria, homem
pre aueis de «uer por mor volia hon- de muita authoridade, a quem c!Rei

ra, & ter mor contentamento do que dom Emanuel armou cavalleiro com
virdes, que ei por mais meu leruiço, outros dous gentis homens Polonos, no

nem eu me poílb auer por iervido de annode M.D.xvi.em Lisboa, nargre-

vós , fe não do que mais nofTa honra ja de Sam Giam, como fe dirn em leu

for , & por ilio vos encomendo, te roan • lugar , do qual por elta razão fui eu bem
do,quelogovostorneis:deminhamão, feltejado por alguns dias. Fites dous

Deuoraaosxv.de Maio M. D. XXXV. fenhores (entre outras praticas qneti-

Tanto que o Duque recebeo elta car- uemos ) me deram a entender que el

ta fem mais replicar a vontadedelRei Rei Hjgiimundo feu fentior ( fe pêra

mandou a léus officiaes que quinze mil iHo foíle cometido) daria de boa von-

cruzados com que fe então alli acha- tadehuma lo filha que tinha per nome
va offereceflem aos fidalgos, cc cavai- donna Heduige , de lua primeira mo-
leiros, que hiameomo Infante, &def- lher donna ttarbara,iruuudelRei Ioit»

lem a cada hum fegundo a calidádede fcepolienfe de Hungria , ao Infante

íua pelloa, o que alguns aceptaram, & dom Luis por molher, & com ella tal

ellelefoia Villa viçofa, & dahiafcvo- dote qual hum tal Príncipe como e'le

ra onde lhe el Rei fez bom gafalhado, merecia , & ilto per palauras de qi\e

& moftrou leuar muito contentamen- eu pude bem entender, terem eiles

to de lua tornada , & lhe deu particu- com 'liam delReipera mefallarem n ; f-

larmente muitas razões perqueíemo- fo. A qual lenhora infante eu vi , 6c

uera ao nam deixar ir coro o Infante,

de que o Duque fe teue por latitteito,

& lhe beijou por illo a mão, receben-

do a boa vontade,& amor q lhe el Rei

tinha por huma grande mercê. £ por-

que acrecente mais aos louuores do
Infante direi aqui o que fobre íua re-

al pelloa per minhas mãos paliou, kl

Rei dom loão terceiro leu irmão, que

fancta gloiia haja , eltandoo eu fervin-

do em Ánuers noduquado de liraban

lhe fallei na melma cidade de Craco-
uia, onde ent.iõfltaua com fui cala, Sc

eltado, em hum fermo'o Caltello que
na cidade ha, molher muito diíereta,

cc de bom parecer. Da qml pr?. ri ca de-
pois de fer na cidade de Anuers auifet

el Rei per minhas cartas, dizendolhe

nellas quedeite calaraento poderiare-

fultar vir o Infante dom Luiz a ler Rei

de Polónia , por quanto el rei não ti-

nha fenam hum fò filho, da Rainha fua

te me mandou no anno de mil, &qui- legunda molher, per nome donna Bo
na,
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tií>, filha deGaleaçoesforcia Duque de
JVIilão, a qual & alii o filho nam eram
bemquil*os do povo, nem dos nobres
do regno , & porque o regno era de
eleição poderia fer que depois de fua

morte elegeffem o Infante por Rei de
hum tal regno como o aquelle he , do
que ouue repolta, dandome fua alteza

as graças do auilo que lhe dera, oque
quis poer aqui por memoria , & lem-
brança deite tam illuítre Príncipe. E
\ era le íaber quam conhecido, &elH-
mado foi dos Rei? , & Principes que
em leu tempo viueram , o qual no mes
de laneiro de mil , & quinhentos , &
fefienta , em que iito le elcreveo faz

quatro annos, & trinta , & cinco dias

que faleceo, em idade de quarenta, ik

noue annos, ôc noue meze?, com mui-
ta dor , & r.iíteza de todos aquelles

que o conheceram, & converfarão fua

Real pelíba , & virtuoibs coltumes.
h^leceojunto de Lisboa em Lmxobre-
gas , na? cafas dedom António deNo-
ronh.i , Con;J e de Linhares, que eíram
de longo do Tejo, aliem do molteiro
deS. Piento da ordem de S.loão fc.uan-

gelilta dos azues. Acompanharão-no
per mandado dei Rei dom Ioão tercei-

ro feu irmão (atequefpirou)dom An-
tónio Dataide conde da Caltanheira,&
Pêro dabnçoua carneiro lecretariodel

Rei , & do leu confelho. Não foi caia-

do, deixou hum filho, per nome dom
António , que ouue de huma donzel-
la. O qual ao prefente he Prior da or-

dem deSamloam, homem muiatiabil,

cortes, & bem inltituido nas artes libe-

raes, cc tam magnifico, & liberal que
todalas riquezas do mundo fe pode-
Tião ter nelle por bem empregadas.

CAPITULO CU.
*De como el Rei mandou Triftr.o da Cu-

nha a Índia por capitam de huma
armada , \$ do alevantamento
que fe em Lisboa fez contra

os chriftíos novos.

ANtes que el Rei folTe de Lisboa
pêra Almeirim, ordenou de man-

dar Triítam da Cunha a Índia por ca-

pitam de huma armada, da qual, &do
que neita viajem fez fe dirá adiante,
no anno de mil, &. quinhentos , & oi-
to , em que tornou. Pelo que neíles
dous capítulos , que fam os derradei-
ros delta primeira parte tratarei de
hum tumulto , & alevantamento, que
le aos dez & noue dias de Abril, dei-
te anno de mil & quinhentos , & leis,

em Domingo dePafcoellafezem Lis-
boa contra osChriltãos nouos, que foi

pela maneira leguinte. No moíteirode
São Domingos da dita cidade eltà hu-
ma capella a que chamão de lfcòU, &
nella hum Crucifixo , em que foi en-
tam vilto hum final, a que dauam cor
de milagre , com quanto os que fe na
egreja acharão julgavão fer o contra-
rio, dos quaes hum chrillão novodixe
que lhe parecia huma candeaacefaque
eftaua poita no lado da imagem de
lEbU , o que ouuindo alguns homens
baixos o tirarão pelos cabellos arrafto
forajda egreja, & o matarão, & quei-
marão logo o corpo no relio. Ao qual
alvoroço ncodio muito pouo, a quem
hum frade fez huma pregação convo-
candoo contra os chriftãos novos, após
o que fairão dous frades do mofteiro,
com hum Crucifixo nas mãos bradando,
herefia,herefia, o q imprimio tanto em
muita gente eitrangeira, popular, ma-
rinheiros de nãos, que então vierãode
Holanda, Zelanda , HoefteUnda , &
outras pr.rtes, aíli homens da terra, da
mefma condição, & pouca calidade,
que juntos mais dequinhentos, come-
çaram a matar todollos chriltãos no-
vos que achauam pelas ruas, &os cor-
pos mortos , & meos viuos lançauam,
& queimauão em fogueiras que tinhão
feitas na ribeira,& no relio ao qual ne-
gocio lhes feruião eferauos, & moços,
que com muita diligencia acarretauão

lenha , & outros rnateriaes pêra acen-
der o fogo, no qual domingo da Paf-
coella matarão mais de quinhentas pef-

loas. A elta turma de mãos homens,&
dos frades , que lem temor de Deos
andavam pelas ruas concitando o po-
vo a eíta tamanha crueldade, fe ajun-

tarão mais de mil homens da terra, da
cali-
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calidade dos outros , que todos juntos profeguir em fua crueza, mas não tan-

a iegunda feira continuarão neita mal- to como nos outros dias porque \?.nãd

dade com mor crueza , & por ja nas achauão quem matar , por todolos

ruas não acharem nenhuns chnitãos ermitãos nouos que eícaparão deita ta-

nouos, forão cometer com vaivéns, 6c manha fúria , íerem poítos em laivo

eícadas, as calas em que viviam , ou por pelToas honrradas, & piadolasque

onde Cabiam queeltauam, Òctirandoos nillb trabalharão tudo o que nellestM,

delias arrafto pelas ruas , com léus ri- òco tempo, & defordem delle lhes po-

lhos, molheres, & filhas, os lançavam de conceder, fem poderem cuiur que

de miltura viuos,òc mortos nas toguei- não pereceiTem nelte tumulto mais de

ras, fem nenhuma piedade, & era ta- mil, & nouecentas almas, que t^ntole

manha a crueza que ate nos mininos, achou per conta que mataram cites

& nas crianças que eitauam no berço màos , & peruerfos homens , no que

a executavão, tomandoos pelas pernas paliaram a mor parte daquelle dia r:o

fendendoos em pedaços , & esborra- t^ual a tarde acodiram a cidade Aires

chandoos darremelo nas paredes. Nas da lylva Regedor , & dom Álvaro de
quaes cruezas fenão elquecião de lhes caltro gouernador , com a gente que
meter a laco as cafas, & roubar todo poderão ajuntar de luas valias lendo

o ouro, prata, & enxouaes que nellas ja quaíi acabado , & pacifico o turor

achauão, vindo o negocio a tanta dií- delta gente, canlada dem2tar,& defef-

lolução que das egrejas tirauão mui- perada de poder fazer mais niubos ,

tos homens, molheres, moços, moças, dos que ja tinhão feitos, fcita nouade-
deftes innocentes, defapegandoos dos ram a el Rei navilla de Avis, indo D*-
Sacrarios, & das imagens de nofíbSe- brantes vifitar a Infante donna Beatriz

nhor ,& de nolla Senhora , & outros lua mãi, que eitaua em Beja de que foi

Sanctos, com que omedo da morte os muito triite, & anojado, pelo que pe-

tinha abraçados , & dalli os tirauam, ra íe prouer em tamanha delordem lo-

matando, & queimando miíticamente go daili mandou o Prior do Crato, &
iem nenhum temor deDeosalIi aellas dom Diogo Lobo, baramDaluito com
como aelles. Nelte dia perecerão mais poderes, pêra caltigarem o^-queachaf-

de mil almas fem auer na cidadequem íem culpados, dos quaes muitos forãr»

oufalle de reliltir , pola pouca gente prelos & enforcados per juftiça, prin-

de forte que nella auia por eltarem os cipalmente dos naturaes , porque os

mais dos honrados fora , por cafo da eltrangeiros com os roubos, & delpo-

pelte. E le os alcaides, & outras julti- joqueleuauuo íe acolherão a fuás nãos,

ças queriao acodir a tamanho mal, a- & le forão nellas cada hum pêra don-
chauão tanta refiltencia, que erão for- de era. Aos dous frades, que andarão
çados a íe recolher a parte onde elti- com oCrucirixo pela cidade tirarãoas

velfrm íeguros, de lhes não acontecer ordens, & per íentença forão queima-
o mefmoque aos chriítãos nouos. Avia dos. E el Rei mandou proceder por
antre osPortuguetes, que andauãoen- íeu procurador contra os da cidade,

carniçados neite ião feo, & inhumano & termo, &ofticiaes delia de que mui -

tr2to taes,quepor le vingarem do ódio, tos perderão os officios , tte as fazendas,

& mal querença que tinham com ai- & contra a cidade , & termo foi dada
guns Chriítãos lindos, dauam a enten- íentença, a qual me pareceo de fubf-

d>r ;.os eltrangeiros que erão chriítãos tancia pêra fe poer de verbo a verbo
nours , (te nas ruas , ou em íuas calas no capitulo feguinte.

onde os hião íaltear os matauão , fem
em tamanha defaventura fe poder poer
ordem. Paliado elte dia, que era ofe-

gundo delta perfeguição , tornarão a

terça feira eltes damnados homens a

CA-
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CAPITULO cm.

Em que-fe relitaafc/iteuç.t qncfobref*
te dejajlrado ca/ò deu contra a ci-

dade de Lisboa , Cí» /'cu termo ,

££> o demais que el Rei fo-
Ore ijfofcz,.

malefícios forão feitos, porque os que
na dita cidade , 6c lugares eitauam ie

não ajuntarão com muita diligencia,

& cuidado com nolFas juliíeas, perare-
íiítirem aos ditos malfeitores, o mal, 6c

damno que ailiandauam fazendo,& os

prenderem pêra auerem aquelles caí-

tigos, que por tão grande deiobedien-

SAb ; da por el Rei a uniam que fe cia as nollàs juitiças mer.eeião , 6c que
tecera em Lisboa determinou de todolos moradores da dita cidade, 6c

"dar logo fobridocaítigo aos culpados, lugares do termo em que forão feitos

Polo que em chegando a Beja le def- deuerão , & erão obrigados fazer , 6c

pedio com brevidade £a Infante dona por aíli não fazerem , 6c os ditos mal-
Beatriz lua mai que de ahi a poucos feitores não acharem quem lho impe-
dias íaleceo na melma cidade, & leveo diíle, creceomaisaouladia, &foicau-,
a fc.uora peraalliíperar recado, &cer- ia de muito mal íe fazer , 6c ainda al-

teza do que paíLiua em Lisboa , o que guns deixavam andar léus criados , fi-

laoido, por acidade ainda eltar impe- lhos , 6z ieruos nos taes ajuntamentos
.di-la do peite fe veo aòetuval , pêra de íem diffo os tirarem 6c caitigarero co-
mais perto, & com mor brevidade pro- mo theudos eraõ. L porque a* taes cou-
uer neítecaio, donde por informações ias não devem pailW lera grave puni-
que teve da muita negligencia, que Ai- ção, &caitigo íegundo a diferença,-

&

res da Sylva Regedor da caía da Sup- calidade das culpas que nuns , 6c ou-
plicaçao, &domr Álvaro de Caibro Go-
vernador da cafa do ciuel de Lisboa,

nelte cafoufarão, & aili os vereadores,

lhes eltranhou per luas cartas a todos
o er ro que em hum tal , & tão graue

tros nillotem. Determinamos, coman-
damos iobre ello com o parecer de al-

guns do noiío confelho, & deíembar-
go, que todas , 6c quaeiquer peílòas,

aíli dos moradores da dita cidade, co-
negodo cometerão, fobelo que el Rei mo defora delia que forem culpados
logo mandou proceder, 6c ie deu hu- em as ditas mortes , 6c roubos, alli os
ma ientença , de que o theor he o ie- que per íim matarão, 6c roubarão, co-
guiote. mo os que pêra as ditas mortes, &rou-
5Í Dom Lmanuel pela graça deDecs, bos deram ajuda , ou confelho , aliem

Rei de Portugal, &c. Fazemos íaber, das penas corporaes, que por fuascul-
que oulhando nòs os muitos infultos, pas merecem, percão todos ieus bens,
6c damnos que em a noíTa cidade de 6c fazendas aííi movens como de raiz,

Lisboa., 6C feus termos forão cometi- 6c lhes fejaõ rodos confiícadosperà co-

do?,& feitos de muitas mortes de chrif- roa denollbsregnos, 6c todolos outros
tãos nouos, & queimamento de luas moradores , 6c pouos da dita cidade,
peiToas, & aíli outros muitos males íem 6c termos delia, onde os taes malefícios

temor demolias juitiças, nem receo das forão cometidos que na dita cidade,
penas em que cometendo os taes ma- 6c nos taes lugares prefentes eram, 6c

íeficios encorriam , nam efguardando em os ditos ajuntamentos , não anda-
quanto era contra feruiço de Deos, 6c rao, nem cometerão , nem ajudarão a
no)lo, & contra ho bem ,6c alloiíego cometer nenhum dos ditos malefícios-,

da dita cidade , viito como a culpa de
taóinormes damnos, 6c malefícios, não
tf: > lomente carregaua lobre aquelles

que o fezerão, & cometerão, mas car-

rega ill'> mefmo muita parte iobre os

o.itros moradores, 6c pouo da ditaci-

nem derão a illo ajuda, nem fauor, &
porem forão remiiTos , 6c negligentes

em não reiillirem aos ditos malfeito-
res, nem íe ajuntarão com fuás armas
com noilas juitiças, &poerem luas for-
ças pêra contrariarem os duos males, &

dade, 6c termo delia, em que os ditos damnos, como fe fazer deuera, percão
psra.
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pêra nos a quinta parte de todos feus em quanto noíla mercê for o pouo da

bens, & fazendas, movens, & de raiz, dita cidade , pêra apoulentarem com
polto que luas molheres em ellas par- elles, como íe faz geralmente em to-

tes tenhão , a qual quinta parte lerá dolos lugares de noilos regnos , rican-

tambem confiícada pêra coroa denot- do porem a renda da impoliçam pêra

los regnos. Outro ti determinamos, & íe arrecadar, como ategora le faz, per

auemos por be.n ( viíto o que dito he) officiaes que nòs pêra mo ordenamos,

que da publicação deita em diante não para fazermos delia o que houvermos

aja mais na dita cidadeeleição dos vin- por bem, & noflbíeruico. Porem man-

te quatro dos meíleres, nem ilío mel- damos ao nolfo corregedor da ditaci-

m> os quatro procuradores delles, que dade, & a todolos outro> corregedo-

na camará da dita cidade lohiam dei- res, juizes , tk juítiças a que pertence,

tar pêra entenderem no regimento, & & aos vereadores da dita cidade, òcao

fegurança delia, com os vereadores da noilo apoulenfador mor, que aííi o

dita cidade , & os nam aja mais , nem cumpram , òc guardem em todo lem

e<tem na dita camará, íem embargode duvida , nem embargo que a ilío po-

fluaelquerpriuilegios,oulentençasque nhão, porque aíii henolla mercê. Da-

tenhao pêra o poderem fazer , & bem 'da em Òetuval a xxij. dias de iMaio de

-adi polascoulasíobreditas deuaílamos mil quinhentos & féis annos.

F I M
DA PRIMEIRA PARTE DA CHRONICA DO FELICIS-

íimo Rei dom Emanuel.
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desbaratou outra vez el Rei de Ca-
lecut, pag. izi.

CAP. XCI1. 'Dalgumas coufas que
fuecederam depois defle combate.

pag: 113.

CAP. XC11I. 7)e como el Rei mandou
dom Francifco 73almeida à índia,

,
pag. 12.4-

CAP. XCIV. Nalgumas coufas que
ueffe anuo de mil, ££ quinhentos , Çf)

cinco paffaraõ no reguo. pag. 117.

CAP. XC V . 73 e como Francifco Pe-
reira Pcftana foi fobre hurna aldeã,

Ç*J do que lhe aconteceo. pag. ix8.

CAP. XCV1: 73 e como el Rei man-
dou a Índia treze nãos , de quefoipor
capitão Lopo Soares 73alvarenga.

p^g. 129.

CAP. XCV1I. 73o que Lopo Soares

fez depois que chegou a Cochim.
pag. 130.

CAP. XCVUI. Em que fe declara don-
de os Cbrijláos de Crauganor tra-
zem feu principio, pag. 132.

CAP. XCJX. 73o que Lopo Soares
Til fez
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fez depois da vifíoria que ouue em
Crangamr. pag. 134.

CA P.C Em que per hum bLufam dar-
mas, que el Rei de LochimdeuaWu-
arte 'tacheco , je aprovão , S> con-
Jirmaõ na verdade os notáveis fei-
tos

, que fez, na Índia , contra o C,a-
mortj Rei de Calecut, pag. 136.

CAP. Cl. 'Do nafcimento do Infan-

te dom Luis. pag. 138.

CAI1
. CU. *De como el Rei mandou

Trijtaõ da Cunha, aludia, Ç£ do ale-

vantamenio que Je em Lisboa fiz
contra os crijtâos novos. pag. 141.

CAH. CHI. Em que Je relata ba fen-
tença

,
que fe fobrejte cafo deu con-

traacidade de Lisboa, & feu termo.
pag. 143.

SE-
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DA GLORIOSA MEMORIA,
A qual por mandado do Sereniffimo Príncipe , ho In-

fante D. Henrique íeu Filho , ho Cardeal de Por-

tugal , do Titulo dos Santos Quatro Coroados

DAMIAM DE GÓES
Collegio & compoz de novo.

dou el Rei chamar dom Francifco a

Coimbra onde aquelle tempo eílava

com feu irmão dom George Bifpo da
meima cidade , filhos de dom Lopo
Dalmeida primeiro Conde Dabrantes.

E porque el Rei dos negócios que ja

erão paliados na Índia entendia bem,
que pêra fegurança delia lhe era ne-

cellario mandar mor armada , & mais
gente doque oate entaõ fezera, & ca-

pitão geral que naquellas partes reíi-

diile, ordenou que neíta foliem mil,&
quinhentos íoldados emdezaíeis nãos,

& íeis carauelas de que os capitães das
nãos eraõ o melmo dom Francifco,

dom Fernando de ba , Fernão íbares.

Rui

CAPITULO I.

1)0 Regimento que el Rei deu a dom
Francifco dalmeida antes que

partijje perà Índia.

O anno de M D. V.
oomoja rica dito, or-

denou el Rei de man-
dar dom Francifco
dalmeida por gouer-
nador a Índia , por
Trilião da Cunha a

quem ja tinha prouido deite cargo,
adoecer de doença de que por entam
ficou cego , pêra o qual negocio man-
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Rui freire» Vafco dabreu loaô da no- fazer a mefma guerra. E que como a

va, Pêro danhaia , Sebaltião de loufa, fortaleza folie poita em altura que íe

Diogo correa , Pêro ferreira fogaça, poddle defender, partille pêra Quiloa,

Lopo fatiches, Phelipe rodrigues,Lo- onde ordenaua , que le fezetle outra

po de Deos i>puaõ , & Piloto , loão fortaleza, ao qual lugar, cm chegando,

ferrão, Antuogonçalvesalcaide deCe- mandaria pedir a el Rei a* pares que
zimbra, & hernaó berraudez caife- deuis, ik que dando-lha^o trataileco-

Ihano, rilho deChrillouam bermudez, mo amigo , & querendo fazer reíilten-

que foi prefo no desbarato de dom cia lhe rezeffe guerra , como a imigo,

Garfia de menefes Bilpo deuora , & & per força fezefle a fortaleza de ^ue
degolado navilla delobom em Cailel- tinha prouido da capitania Pêro fer-

ia ,
por ter a parte Portuguefa como reira Fogr.ça , & dalcaidaria mor Du-

na Chronica do Príncipe dom Ioao, o arte de Mello, na qual deixaria a gen-

trato per extenço. Das carauelas erão te que folie necelfana , & numa cara-

capitães Gonçalo vazde goes, Gonça- uella , & hum bargantim pêra guarda
]o de paiva , Lucas da fonleca , Lopo da coila, & que com a mor brevidade

chanoca, loão homem, & Antão vai. que lhe folie polliucl partiffe dalii pe-

A dom hranciíco dalmeida fez el rei ra chegar a Índia atempo que poddle
muitas mercês , por aceitar eíle cargo dar carga às nãos que auião de tornar

íem nilTo fazer duvidas , nem molhar pêra o regno : ÒV que antes de partir,

agrauos polo ter dado a Trilião dacu- ou depor-, per qualquer nauio dater-

nha primeiro que a elle , & o mefmo ra, mandaffe a el Rei de Melinde per

fez a dom Lourenço dalmeida feufilho humdosdegradadosquecomtUehião,
que comligo leuou a índia. Poucos dias as cartas que lhe leuaua, & lhe icreveí-

antes que efta armada partiífe , deu el fe o que paíTara em Quiloa , & de fua

rei regimento adomr/rancifeodo que parte lhe fezelle muitos offerecimen-

auia de fazer , afíi no difcurlo da via- tos , como a bom amigo. Aliem dilto

jem, como depois de ler na Índia, das que como partiire de Quiloa, mandaf-
forças do qual (por ler o primeiro que fe dous bargantis , que fem entrar no
fe deu a Governador , & Vicerei da eltreito do mar de Arábia corretlem

Índia ) farei aqui hum breve lumario. todaacolta, ateocabo deGuardifum,
Primeiramente lhe mandou entre ou- pêra lhe trazerem nouas a Amhediua
trás coufas, que de caminho {rabalhaf- de tudo o que ac rufiem naqaelta cof-

ie por fazer huma fortaleza emC,ofa- ta , na qual ilha lhe mandam que fe-

ia, de que tinha dado a capitaniaaPe- zelle huma fortaleza , de que hia pro-
rodanhaia, quecom ellemandauacom vido por capitão fcmanuel Paçanhi ,

muios, 6e gente que pêra ilfo ordena- onde da madeira que leuaua , manla-
Ta , no fazer da qual fortaleza uíaria na fazer as galês do modo que lho de-
cora o Xeque da terra toda a amizade, ra per regimento:ec pêra prouedordef-
& bera querença que lhe folie poili- ta obra hcafle alli loão Serrão. O que
vel , deixando-o livremente ular , & feito, cc a fortaleza polia em altura que
go^ar dos direitos, que acolhimavare- lhe paiecefie defenlavel Icpartilíe pe-
ceber dos mercadores que aquelle leu ra Cochim, deixandoa Knvnuel paça-
porto vinhão, & que quantos mouros nha duas carauellas das que leuaua, &
alli achafie refgatando captinafie , òc fe lhe parecelfe neceifario deixar- Ih

?

lhes tomaíTe o ouro que tiueflem rei- mais alguns nauios ofezefie, & quede
grtado, & que feo Xeque dillofequei- Anchediua folie lempre de long^ dl
xaile, lhe dixelle que o fazia por elK»s coita ate Cochim

, pêra ver fe podia
terem continua guerra com os Chrif- tomar algumas nãos de Calecut: , an
tãos, & lhes tomarem feus bens, & os qual rei faria lempre crua guerra, po-
captiuarem onde quer que o podiam lo ter por imigo capital , mas que aos
fazer, pelo que licitamente lhes podia de Cochim, ik deCananor fauorecefls

íem-
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fempre como amigos, aos quaes daria

luas cartas , & prefentes que lhe leua-

ua, com osofTerecimentos que lhe pa-
receíTe necellarios : o que feito traba-

lharia de delpachar as nãos que auião
de tornar pêra o regno, de que ferião

capitães , Rui Freire , Fernão Soarez,
& bebaltião de Soula. E que fabida a

carga que podia auer em Cochim pê-
ra as nãos , fe pafTaUe logo a Coulam
com as outras nãos , pêra as la fazer

carregar, & as cartas que leuaua pêra
o Rei da terra lhas deife, eítando elle

ahi, & que fobre tudo trabalhallé por
auer licença dei Rei pêra ahi fazer hu-
ma fortaleza. E que em qualquer lu-

gar deites que as nãos tomaffem carga,

Mue tanto que três foíTem preíles lhes

chria capitães , & as defpacharia íem
mais efperarem pelas outras, o que
trabalharia que folie fempre de todas
no mes de Janeiro, & que defpachadas
aquellas que no Janeiro feguinte auia

de mandar com carga pêra o regno, fe

folie ao mar de Arábia, deixando pro-
uidas as fortalezas de Cochim & An-
chediva , & que na boca delle , onde
lhe milhor parecelfe fezelle huma for-

taleza pêra impedir a nauegaçaô aos

mouros de Meca pêra a índia , na qual

acabada deixaria por capitão Emanu-
el paçanha,que configo leuaria de An-
chediua , & por alcaide mor Fernam
fanchez,aos quais deixaria todalas mu-
nições de guerra , & nauios que lhe

foliem necelTarios, fegundo acalidade

do lugar : lembrando-lhe quam longe

ficauam de focorro : o que tudo feito

fe tornaria pêra a índia , onde como
chega lie mandaria fazer a fortaleza de
Coulam ( fe pêra i(To podeííe auer li-

cença do Rei ) na qual ficaria por ca-

pitão Lourenço de brito. E que quan-
to ael Rei de Calecut, quefelheman-
dafle commeter paz que lha outrogaf-

íe fendo elRei de Cochim diíTo muito
contente, mas quefazendoffe a tal paz
feria com condiçam, que todolos mou-
ros de Meca fe 1'ailTem da cidade,dan-
do el Rei de Calecut peia firmeza da
tal paz , todolos ar reféns, & feguran-

<cas neceíTarias, & que quando tornai-

fe do mar de Arábia pêra a índia , fe-

zelle da fua armada as frotas que lhe

parecelfe , mandando com ellas cor-

rer as coitas de Chaul, Dabaul, Cam-
baia , & Ormuz. E que coro todolos
Reis, que quileílem com elte paz a fe-

zelle , pondo-lhe os tributos que ho-
neitamente podelfem pagar, & que lhe

encomendaua , que trataile muitobem
todolos Chriflãos, que em aquellas par-

tes ouuelle , & afli meímo aos que fe

conuerteílem a Fé, de qualquer lei, &:

feita que foliem. E que le lhe parecef-

fe bem dar alguns alléntamentos aos

fenhores, &peifoas principaesdaquel-
las prouincias o fezelle, fegundo a ca-

lidade de cada hum delles: & que fo-

bre tudo , pela grande confiança que
delle tinha lhe daua poder pêra pro-
uer , aíli nas coufas da jultiça , co-
mo nas da lua fazenda , o que lhe en-
comendaua que fezefle de maneira,
que folie inteiramente guardado feu
feruico, & a juíliya conferuada, afei-
ta atodos geralmente: oque cumprin-
do , alem do que era obrigado , pelo
cargo que tinha, lhe faria nilfo mui
grande leruiço.

CAPITULO II.

*Do que dom Francifco <Dalmeida paf-
fou do dia que partio do porto de
Betbelem, ate chegar a $uiloat

tf? o que abi fez.

P
Refles a armada, fendo el Rei pre-
fente, partio dom Francifco Dal-

meida do porto de Bethelem aos xxv.
dias do mes de Março de mil , & qui-
nhentos, & cinco, fem a nao de Pêro
Danhaia, por quanto feperdeonomef-
mo porto com tormenta. Pela qualra-
zam na fim do regimento que el Rei
deu a dom Francifco lhe mandou que
nam toquaíTe em C.ofala, mas que ro-

ta batida fe folie a Quiloa fazer a for-

taleza, que lhe ahi mandaua que fezef-
le. Partida a armada , com mui bom
tempo chegou dom Francifco ao por-
to Dale , na coita de Guine , onde fe

deteué noue dias, fazendo augoada,&
foi
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foi alli beto feftejado do Rei da terra, tros polo não faberem fe afogarão em
O que acabado fe fez avela aos xxv. pequenos vãos. Lite homem le cin-

dias do mes de Abril , & lendo ja qua- maua Fernam lourenço, que como ca-

Ji junto da linha Fqutnocial lhe lobre- hio da nao,em furdindo arriba dagoa,
vierão calmarias que duraram catorze alevantou hum braço pêra! que o vil-

dias. Andando alli nefte trabalho per íem , & dixe a alta voz, que mandat-
confelho, & parecer dos outros capi- íem ter tento nelle ate pela meniiã,

tães, porque algumas deitas velaserão porque ate entam le atreuia nadar , o
zorreiras, & não podião ter com as que o capitão fez, & foi ao outro dia

outras partio a frota em duas capita- tomado. Nefta tormenta fe perdeo da
nias , tomando pêra a fua treze nãos, frota a nao de ioam ferrão , per cujo

& a carauella de Gonçalo de paiua,

&

refpcito dom Francisco andou 20 pai-

das nãos de Lopo Sanches , & de Se- ro alguns dias, mas vendo que naoap-
baítião de Souía com as cinco carauel- parecia, mandou fegllir viajem, &aos
las deu a capitania a Lmanuel paçanha xviíj. dias do mes de lulho virão as

fogro de Sebaltião de Soufa , em cuja ilhas primeiras , donde logo deipedio

nao hia prouido da fortaleza que le Gonçalo de paiva pêra Moçambiquea
auia de fazer em Anchediua. Separa- faber fe as armadas de Francifco dal-

das eítascapitanias, paliarão todosjun- bubuerque, & Afonfo dalbuquerque,
tos a linha, aos vmtanoue dias do mes & Lopo Soarez paliarão pêra oregno,
de Abril na qual derrota defpois das &oq lhes em fuás viajens acontecera,

frotas ferem ja apartadas huma da ou- O que feito fe partio rota abatida pe-

tra, anão de Pêro ferreira fogaça, com ra Quiloa, onde chegou aos xxij. dias

calmarias, & vanzear, por ler muito de lulho, & porque a nao de Gonçalo
velha , fez duas vezes agoa de que na de paiva lhe ficava a rè , fendo dom
derradeira le foi ao fundo , fem delia Francifco ja a viíta de Moçambique,
fe falvar mais que agente, & huma ar- mandou ao mefmo negocio Fernão
ca de prata dicapella de domFrancif- Bermudez. Surta a armada na barra de
co dalmeida. Paliada eíta calmaria, fe- Quiloa , dom Francifco mandou vifi-

guindo fua viajem , os pilotos per ma tar el Rei por loaõ da noua , maselle

nauegação com medo do cabo de boa com receo dos erros que tinha come-
Sperança, fepoleram em altura de qua- tido contra os nollos depois da viii-

renta grãos , da banda do Sul , onde tacão iefahio da cidade, o roais l>cre-

por jafer neíte tempo Inuerno naquel- tamente que pode, ficando nella Ma-
las partes, acharão os dias mui peque- hatned anconij, de quem fu menção,
nos, com tantos frios, & neues que as quando o Almirante dom Yatcodaga-
pas a lançavam fora das nãos , com o ma alli veo ter. Com elte Mahamed
qual trabalho dobrou ocabo aos xxvi. anconij fezerão corpo os que ficara"»

dias domes delunho, cento, & feten- na cidade, em que aueria mil , & qui-

ca, & cinco legoasala mar, èechegan- nhentos homens de peleja , com ten-

dolle o mais que pode a terra, lhedeo ção de fe defenderem. Dom Francií-

aos dous dias de julho huma tão forte co vendo que el Rei lhe não vinha fa-

trovoada, que rompeo as velas da fua lar como lhe mandara dizer per cinco

nao , & as de Diogo correa , da qual mouros, que com receo do que jafof-

nao de Diogo coirea cairão três ho- peitiua não quisdeixar tornar aterra,

mens ao mar, de hum dos quaesquefe aooutro dia pela menhã vinta três dias

falvou porei aqui humeafo efpantofo, de lulho, velpora do dia do Apoltolj

peraexemplodetodoo Príncipe, Rei, Sanctiago deu na cidade com trezen-

& lenhor , por grande que feja , fazer tos homens , & dom Lourenço leu fi-

que feus filhos faibam a arte, & exer- lho com duzentos defembarcando el-

cicio do nadar , com o qual muitos fe le na parte que eftava defronte dafro-

falvaram dí grandes perigos , & ou- ta, & dom Lourenço defronte das ca-

ía»
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ias dei Rei, chegarão a praia a tempo eltarem em lugar próprio pêra o tal

que batia aagua nas calas, porferprea- edifício, por a agoa bater nellas, pêra

mar onde logodorn Francifco fahio pri- iegurança doque mandou dei ribar tan -

metro que todos em terra, com a ban- tas caias vezinhas a e!U , quantas lhe

deira Real que levava Fero ca, que ler- pareceo neceliano , de modo que fez

Via dalferes, & após elle os outros ca- hum mui eípaçoio terreiro, por onde
pitães, lera aciíarem reliítencia, oque a artelharia podia varejar huma boa
parecendo cilada mandou que mui a- parte da cidade, e per honra do bem-
tentoentrallem pela cidade, na ordem aventurado Apoitolo Santiago, em cu-

que lhes peia illo deu na qual acharão jo dia elta fortaleza começou lhe pos

ainda alguma gente tão deíordenada, o nome da fua avocaçam. Nelte mel-
que lem nenhum perigo chegaram a mo dia , fabendo dom Francilco que
humas cafas dei rei, que ellão no cabo JVlahamed anconij eliava com a gente,

delia , onde dom Francilco achou já que ie com elle íaira perto da cidade,

leu rilho dom Lourenço , que ate alli lhe mandou dizer per loão da Nova,
viera lem achar quem lho eitorvaíle. que luatençam era fazelo Rei deQui-
Mahamed anconij como fua tenção era loa, que le podia tornar, & de fuapar-
náo pelejar com os noilos na melma te dizer o meimo a todolos que fugi-

hora que desembarcara^ le fahio da ci- rao, que elle lhes daua pêra iíio licen-

dade com a mais gente de guerra que ça, òc os teria , & manteria em jultiça

nella avia. Fm dom Francilco chegan- como a vaifallos dei rei de Portugal feu

do às cafas dei Rei mandou logo que- íenhor, a cuja obediência auiam de li-

brar as portas que eltavão fechadas, & car , com muitas mais liberdades , &
cuidando que eitivelfeel Rei nellasdi- privilégios do que tinham em poder
xe a dom Lourenço que entralTeden- do tyranno que era fugido , com o
tro , ec o prendeíle , & lho trouxeíle qual recado fe tornaram todos peraci-

vivo, mas dom Lourenço onamachou dade em dia deSancia Anna, vintaleis

nos paços , & dalguns mouros que le dioS do mes de Julho, vindo iVLhamed
alli acolherão , que pêra fua falvação anconij em hum fermofo caualo , que
poferam huma bandeira das quinas em lhe dom Francilco mandou concertar
huma torre dos paços , foube que era a gineta, com jaezes douro, & prata,

fogido. Acabado efte negocio dom cc todolos outros a pè, indo diante Gal-
Francifco le foi apofentar em humas par , dize.ido a alta voz em lingoa A-
das milhores cafas da cidade, que elta- rabiga, elte he o voffb Rei a elle aueis

uam fobelo mar , dando logo licença à de? obedecer em nome dei rei dom F.-

gente que a folie laquear , defenden- manuel de Portugal nolTo Senhor, cu-
do lhe que com tudo nam poleíTe to- jos vaífalos todos lois. E deita manei -

go acou'anenhuma, & que tudo quan- ra andou per todalas ruas principaes

to achatTern de preço metetTem em hu- àn cidade ate chegar as caías onde fe

mas calas junto das fuás, pêra ie depois fazia a fortaleza , porque alli o eítava

repartir per todos, o que fe afíi fez de fperando dom Francilco dalmeida no
muitas mercadorias, & algumas coufas terreiro, em hum cadafalío empara-
douro, e prata, tomando dom Francif- mentado de panos douro, & de feda,

copera fi huma io frecha, dizendo que no qual lugar a vifta de todo o povo ,

pêra elle aquillo abaitava. Ávida efta & demais da nobreza d«quella cidade,
pacifica vitoria, armou dom Francilco pondolhe huma coroa de ouro na ca-

cUlroeidaalgunscavaleiros,dequehum beça , que leuaua para el Rei de Co-
foi Fernaroperezdandrade,pelToaque chim, o alevantou por Rei do regno
depc s na índia, & em outras partes fez de quiloa , & elle jurou em fua lei de
aífinados ferviços a eftes regnos. Elo- ferleal aos Reis de Portugal, & defer
go ao outro dia começou a fortaleza feu vaffallo , com o trebuto que jã era
nas mefmas calas em quepoufava,por polto aos reis daquelle regno de qui-

V loa,
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Joa,oquealfifoIemnizado, dom l

,-

ran- pêra o que o mandaria logo vir , & o
ciíco o coroou , & lhe entregou o re- teria comigo como a próprio íilho.

gno , do que mandou fazer eltromen- Dora Krancilco lhe concedeu o que
tos puolicos em língua Arábia, & Por- pedia elpantado , alli elle , como todo-
luguela

, que rm.ndou a eítes regnos los da trota, 6c os da terra , de huma
aliinados por el Rei , cc poios princi- tamantia , & tam delacuitumada vir-

pais da terra , que a ehe auto foram tude. Polo que mandou logo loam da
preientes , cSc por elle, & por todolos Noua por elte rilho dei Kei Altudail
capitães da trota , 6c pelloas nobres que etíaua terra rirme , nica Lego* da
que ueilahião, o^quaes devem ler per- ilha,& o fez jurar por Principe herdei-
didos como o iam outras muitas cou- ro do regno deQuiloa, por taleciraen-
ia 3 dignas de memoria por fe namlan- to dei rei iViahamed anconij, queael-
çareui na torre do tombo como em te tempo leria homem de letenta an-
íeu pioprio , & ordenado lugar. Fei- nos. O que tudo acabado, e a cidade
to elte auto dom Krancilco dalmei- pacifica , ricando ja a toi tale^a em al-

da levou el Rei Mahamed anconij aos tura que fe podia mui bem defender.
paços, onde o deixou com muito con- Dom Krancilco Dalrneida partio de
tentaraento dos da cidade, e dos no(- Quiloa vefporadobemauenturadobaõ
los, pollo elle melmo merecer, 6c po- Lourenço, nove dias dun.es Uigolto,
las boas partes quenelle auia. tilando para ir lobre Mombaça, deixando re-

os negócios nette termo chegaram de gimento a Pêro ferreira tugaça , que
Moçambique Gonçalo de paiua , 6c hia provido da capitania delta fortale-

Kernão bernoudei com novas deitar a za doque avia de fazer, 6c cartas pêra
terra pacifica , 6c cartas que lhe o Xe- Emanuel paçanha capitam da frota que
que dera de Krancilco dalbuquerque, na viajem íefeparara da lua em que lhe

& de Lopo Soarez, em que dauam a- mandava que tanto que alli vieile par-
uifo aos capitães que per alli palTairem tiiíe logo pêra Mombaça , 6c que fe o
do termo , 6c eltado que deixauam as ahi não achalle ie folie perà Índia, ou
couias da índia, fc logo dahi a poucos pêra Melinde, fabendo que eltaua ahi,

dias, que foi aos três dias do mes Da- 6c que por guarda daquella coita dei-

golto chegou a quiloa loam ferrão ca- xaile em Quiloa Gonçalo vai de goes
pitão da nao bota fogo, que com tor- na fua carauela, 6c hum barganthn que
menta fe perdera delta armada , co- íe depois auia de armar.
mo atras fica dito. lunta> eltas nãos

,

6c procedendo a obra da fortaleza, el- CAPITULO 111.

rei Mahamed anconij veo vilitar dom
Francifco, & lhe pedio os mouros que T>o que dom Francifco 'Dalrneida fez
na entrada da cidade foram captivos, em Mombaça, lê come depois de a
osquaes lhe dom Krancilco Dalrneida tomar, 13 queimar , partio pêra
mandou dar todos aliem do que lhe Melinde , &> dahi pêra a

dixe, que elle fora tamanho amigo dei Índia.

Rei Altudail, que o tyramno Abrahe-
rno matara, que fe ainda fora viuo lhe /^\ Uatro dias depois de fe dom Fran-

dera o regno de fua própria , & livre \) cileo dalrneida fazer a vela de
vontade, com as condições que o re- ^^Quiloa chegou a boca da barra

cebera, mas jà que era morto lhequi- de Mombaça, donde comofurgioman-
íefle conceder ,

que per morte delle dou logo Gonçalo de paiva que a fof-

Mahamed anconij, ficaire o regno a fe londarcom dousmourospilotosque
hum hlho do dito Rei defunto , pofto trouxera de Quiloa, 6c indofondando
oue elle mefmo tiveffe filhos que po- chegarão a hum baluarte, do qual lhe

rliam foceder, 6c que antes que ledal- tiraram duas borobardadas , de que a

h o folie o fezeíle jurar por Príncipe, huma lhe paliou o coitado da carave-
la,
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la, aoquerefpondendocom aíuaarte- piloto mouro , teue dom Francifco a
lhuria , tratou o baluarte de maneira guerra por certa. Polo que logo ao ou-
que o fogo fe accendeo nelle , 6c os iro dia , que era vefpora da Allump-
que o guardauam tugiram perà cida- ção de nolla Senhora, per coníelho de
de, o que feito fe tornou com recado Fernam Soares, mandou poer logo a
a dom Francifco que podia entrar lem cidade per duas partes , de que arde-
perigo por a kura ter fundo pêra illb. rão algumas calas polto que lua deter-
Surto diante da cidade , mandou per minaçam folie de a cometer per allal-

hurn dos pilotos mouros recado a el to, aniesdelhepoeremofogo, doque
Rei de Mombaça quelua vinda era ai- foi contrariado dos mais do* capitães

li, não pêra lhe tater guerra lenam pe- da frota, porque a cidade era mui gran-

ra o poer a obediência dei Rei de por- de , e nella auia muita gente de peleja,

tugal leu lenlior, cuja amizade fe qui- O fogo fe ateou de longo da praia, de
feile leria tratado com araefraahonra, maneira que dom Lourenço , 6c Fer-
& fauor que o eram muitos reis, 6c fe- nam Soares que o foram poer nam po-
nhores Dafrica, 6c da Índia feus valial- deram lperar nella , 6c ie recolheram
los , & amigos , os quaes acottumaua aos bateis, &de ahiasnaos. Antes que
lauorecer 6c defender, 6c fazer guerra o fogo fe pofelle , ouve allaz de reiil-

a todos os que lna a elles fatiam. Fite tencia da parte dos imigos , em que
piloto mandou dom Francifco daimei-
da a loam da noua que leuaife no leu

batel , o qual antes de chegar a terra

falou em lua língua com alguns mou-
ros dos que eltauam na praia , dizen-

morrerãodelles maisdefetenta, & dos
noilòs morrerão hum criado de dom
Francifco , per nome Francilco Ser-
rão , & hum bombardeiro , & foram
rnuicos feridos. No melmo dia que fe

do-lhe que levava recado de paz, que poso fogo a cidade aflentou dom Fran
fe lhe el Rei deffe licença, lhe iria fa

lar , ao que lhe reíponderam que íe faii-

fe em terra o fariam em pedaços, qae
dixeife ao capitão, que aui< muita di-

ferença dos caualeiros de Mombaça
às galinhas deQuiloa, & que em tem-
po ettaua pêra o experimentar , cada
vez que quifelfe faircom lua gente em
terra. Dado efte recado, mandou dom
Francifco de noite loam da noua no
leu batel, & outro capitão pêra lhe to-

marem lingoa, como tomaram , & a-

certou de ler hum criado dei Rei con-
tinuo de fua cafa , ao qual dom Fran-
ciLo prometeo liberdade íelhe dixef-

íe aveidade do que el Reidetermina-
ua, et íe achafTe o contrairo , o man-
daria enforcar. O mouro felhe lançou
aos pês, & dixe que el Rei de Mom-
baça, como foubera asnouas datoma-
da de Quiloa, fe começara de aperce-
ber , 6c que pêra ífíb tinha ja na cida-

de quatro mil loldados, & muita arte

cileo de a cometer ao outro, polo que
duas horas ante manhã iahio defronte
donde eítava furto , & com elle dom
Francifco de Sà, & Lourenço de Bri-
to , Rui Freire, Gonçalo de Paiua ,

Phelipe Rodriguez , Fernão Bermu-
dez, Antam Gonçaluez, & a gente da
nao de loam Serram , por quanto elle

eítaua ferido. Na outra parte da cida-

de deíembarcou dom Lourenço, &
com elle Fernam Soarez , Diogo cor-
rea , & loam da noua , & polto que
tão cedo filie poderam enxergar dos
bateis com a claridade do fogo , que
ainda duraua, que não hauia gente na
praia : com tudo receando-le dom Frã-

ciícoque folie cilada não quiz detem-
barcar íenão em amanhecendo, então
lahio em terra com a bandeira Real
queleuaua Pêro Cão. Dom Louren-
ço pojou na parte que lhe era aílina-

da, 6c entrando pelas ruas, por ferem
muito eítreitasrecebião grande damno

lharia aíTentada no muro, & torres, 6c de pedras , zagunchos, & lanças dar
que aliem delta gente fperaua ainda remefTo que lhe lançavam homens, 6c

dous mil homens. Com efta noua , 6c molheres das janellas, & terrados das

com a rspoíta que da praia deram ao calas, tanta cantidade que foram for-

V li ça-
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çados fe acolherem debaixo das laca- Duarie Fernandes que depois foi the-

das, íem íe poderem íeruir a iua von- loureiro do iheíuuro dei Rei , d: ou-

tade das beltas, & efpingardas que le- tros que fezeram fogir os mouros de

uauam, com tudo debaixo deitas laca- terrado em terrado , ate de todo dei-

dai tirauãu aos que eltauao nasjane- pejarem a rua. O que leito paliaram

las, & terrados, mas nem por iilbdei- adiante , onde os dom Lourenço en-

xauam de lançar de riba tantas pedra>, controu, queíabendo o perigo ern que

& penedos, que nenhum dos nollos ou- eltauam , tornara atras a loeorrellos

,

iaua dandar pelo deícuberto das ruas, & alli todos juntos chegaram aos pa-

do que conílrangidos determinaram ços dei Rei que j-ieraíogido nosquaes

de cometer aporta de huma caíadon- acharam Fernam ber mudes , que bra-

de duas molheres Caíras de nalcara , dandodehum terrado, Portugal, Por-

te alguns mouros com ellas lhes talião tugal, dixe a dom Lourenço que dom
muito damno , a qual porta arromba- Francilco leu pai era pairado adiante,

da, lobiram a caía com aliai perigo , & o mefmo lhe dixe Rui freire que a-

mas quis Deos que com huma leta a- chou aporta dos meímos paços, & lhe

iravefTou hum belteiro a garganta de amoltrou a rua per onde fora , O qual

huma deitas Caíras, de quel ogocahio dom Francilco antes diilo guiado pe-

morta do queeipantados os outros co- lo mouro que loaõ da Noua tomara

meçaram a fogir per cima dos terrados, chegou quali ate os paços dei Rei fem
íeguindo-lhes aquelles, que dosnolfos achar reliítencia, mas dalli por diante

íobiráo o alcance, ate os lançarem fora achou alguma, com tudo chegou a elles

do lanço daquella rua. Pelo que os que fem dos íeus ler ferido nenhum, onde

eltauam debaixo das facadas , começa- ja nam achou cl Rei , por que labendo

ram de caminhar adiante , mas em ene- como a cidade era entrada , & que oss

gando aocomeço doutra rua, fendoja noUbs eram ja juntos as ruas vezinhas

paliado adiante dom Lourenço antie aos paços, felahio delles, íogindo pe-

elle, & o elquadram de loam da noua ra huns palmares , onde le fez forte,

derribaram os mouros huma parede Pelo que vendo dom Francifco como
velha , que lhes tomou o palio da rua, os paços erão defpej.idos , deixou per

pelo que o Guião de loão da nova per guarda delles Fernão riermudez, Ro-
nome Vaqueiro, fe deteue, o que aífi diigo rabelo, ec Rui Freire, coma
fezeram todolos que vinham atras , gente de luas capitanias. L paliando

vendo fobreítar o Guião, na qual de- adiante em bufea de feu pai o achou

tença foram tambemlervidos de tiros bem trauado comosimigos, com cuja

darremeílb, & pedras dos terrados, & vinda, &íocorro foi mui ledo , dando

janelas das cafas que le muito eítive- logo Santiago nos mouros, com tanto

ram não poderá feriem grande perigo, esforço , que forão conitrangidos dei-

Oque vendo ocontrameítre danao de xará rua, &. acolherem-fe pêra huns

loão da noua determinou de fobir ar- palmares , onde el Rei eftava. O que

riba as calas com dous feus compa- feito dom Francilco mandou a dom
nheiros , hum chamado Rui Fernan- Lourenço que le folie pêra os paços

,

dez que depois foi feleiro dei Rei, & &. poíélíe guarda no que nelles auia ,

outro loam Lopes que foi feleiro do & pêra lhe moltrar as calas, & lugares

Cardeal dom Afonio feu rilho, os quaes onde el Rei tinha feus thefouros , &
todos três quebrando a porta de huma recamara mandou com elle o meimo
delias lobiram arriba, & ao fobir da mouro que tomara :oam da Noua, que
eleada por ferem poucos acharam aí- por ler criado dei Rei iabia mui bem
ias de reliítencia, & foram mui maltra- onde todas ellas coutas eltauão, & ci-

tados , íe trás elles nam íobiram Fer- le íe foi com íua gente dar huma viira

não Perez D.mdrade , &ofeitor, & à cidade, & vendoquedetodo eradef-

icrivão da nao de loam de Noua , 6c pejada íe tornou aos paços dei Rei

,

onde
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onde ja edaua dom Lourenço , fem armada que fe apartara da fua , como
nelles achar o theloaro que cuidava , ricadito, de que dera a capitania a E-
netn couia que folie deltima. Ifto le- manuel Façanha. Mas loam homem ,

ria ao meo dia , a qual hora elt?.uam nem Lopo Chanoca nam achou, por-

ja alli todolos capitães , aos quaes de- que eram idos por terra a Melinde
pois de comerem, cc tomarem hum buícar mantimentos, & dos que achou
pouco de repoufo, rmndou dom Fran- nas carauelias íoube que com tormen-
cilco que foliem laquear a cidade , ik ta le apartarão da outra armada, &que
que o defpojo le levafTe as nãos , para loaó homem delcobrira antes de che-
fe depois paitir per todos, o que leal- gar ao cabo deboaSperança três Ilhas,

li fel. fel Rei de Mombaça , vendo o dez legoas huma da outra, a que pole-

erro em que cairá , em le dom Fran- ra nome a huma lancta Maria da gra-

cifcorecolhendo pêra cidade, lhe man- ça, & a outra S. George, & a terceira

dou pedir paz , a qual nam ouve efei- Iam loam , muito trelcas , & de mui-
to , polto lobriilò foliem , cc vieliem tas agoas , & aruoredos , onde fezera

alguns recados. Na cidade forao acha- augoada , & tomara muito pefcado ,

das muitas bombardas de ferro, èvou- lobos marinhos, & aues pêra provisão

trás munições de guerra , que levarão da viajem, dequeentãotinhamuitane-
a frota, com todo o mais dei pojo. Mor- ceílidade,& que daquella ilha viera ter

rerão dos da cidade mais de mil , & a de 'Zamzibar, onde lhe o Rei feze-
quinhentaspelfbas como le depois iou- ra muita honra, & outros muitos ofTe-

be. E ricaraõ capuvos duzentos , em recimentos , & lhe mandara muitas
que entravão molheres muito alvas,

&

fruitas , & refreícos da terra , vaquas,
fermotas , & eltes todos elcolhidos

,

carneiros, & galinhas em preíente ,

entre mais de dous mil que captiuarão, moltrandolTe muito grande feruidor
porque aos outros deu dom Francif- dei Rei dom Emanuel. DomErancifco
co liberdade , e entre os capuvos fo- polto que muito defej.fTe de levercom
ram os ienhorios de três nãos deCam- el Rei de Melinde, o não pode fazer,

baia queelta^am varadas diante da ci- por lhe o vento nam íervir , pêra po-
-dade. Dos noíTos morreram cinco ho- der chegar com a frota a cidade, &
cens da companhia de dom Louren- por não poder fperar mais, porque fe

ço, & foram muitos feridos, dos quaes Ihepaifavaoteropo, mandou dalliFer-

hum foi dom Fernando de ò'a, de hu- não Soarez , & Diogo Corrêa viíitar

ma fechada no dedo polegar do pe el Rei com humprelente quelheman-
direito, que lho paliou, da qudferida daua el Rei dom Emanuel, cora Oi
por a fera fer ervada morreo dahi a quaes fe tornaram loam homem , 6c

poucos dias. Depois da cidade fer fa- Lopo Chanoca, & com elies veo hum
queada , em fe dom Francifco reco- irmão dei Rei , por quem mandaua vi-

lhendo lhe mandou poer outra vez o fitar dom Francifco com refreícos da
fogo, de que ardeo toda, &poroven- terra, & outros prefentes. Delta angra
to lhe ler contrario mandou toda a quiíera dom Francifco ir a cidade de
frota à toa , fora do porto, em que fe Magadaxo , para a dellruir , mas per
deteue íete dias , no qual tempo che- confelho , e parecer dos capitães , &
gou alli Vafquo Gomes Dabreu , que pilotos o nam fez, porque era fora de
fe efgarrara da armada. Polias as nãos feu caminho , & poderá por effe rel-

de largo, dom Francifco tomou fua peito palarfe-lhe o tempo da nauegíção
derrota pêra Melinde , mas não pode da índia , pelo que le partio deita an-
tomar a cidade : porque a corrente o gra aosxxvij. dias Dagofto.noqualdia
leuou a huma angra queeftaabaixo oi- faleceo dom Fernando de ba da íeta-

to legoas, per nome de S. Helena, na da que lhe deram em Mombaça, pelo
qual achou as caravelas de loam ho- que deu a capitania da fua nao a Ro-
mem, & LopoChanoca, que eram da drigo rabello, &leguindo viajemeoca

tem-
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tempo galerno, etiegou a Ilha de An- Barreto , hum dos capitães da armada
chediua, aostreze diasdebeptembro, de Pêro Donhaia , de que adiante tra-

do meimo anno de M. D. V. em que tarei , indo de longo da terra , tomou
partira de Portugal , onde achou cai- quali meos mortos de fome. Per Lma-
tas de Gonçalo Gil Harbofa feitor de nuel paçanha foube dom rranciicoco-
Cananor que lhe deu hum mdfageiro mo H-.br.icmo K.ti que fora ce Cjui-
Indio, aque os da terra chamam Pata- loa, vendoíle defpoUado do ícgno,
mares , porque auilaua qualquer capi- tantoque ellepattiraordenara ^trtrei-
tam que .illichegalle, como tinha mui* ção matar el Rei Mahamed ánconij*
ta fpecima preltes para a carga das pera oque mandou hum homem mui*
nãos , & que le alli podellem elperar to esforçado , o qual pondo ein obia
todo o mes de beptembro lhe viriam com muito animo o aquevie r a, tenra
dar nas mãos três nãos de Meca muito o Rei Mahamed anconij no bucho de
ricas, & bem armadas que vinham pe- hum braço, comhumaagomia, ueque
ra Calecut. Dom Franeifco defpachou nam perigou , mas o treidor foi logo
logo loaro homem pera Cananor, Co- prelo, cceíquArtejadoperjuttiça, co.u
chim , & Coulam a dar nouas de lua pregões ao modo deite regno, de que
chegada, & auiío dasnaos que auiade o Rei Mahamed hcou mui latisfeito ,

m ndar pera o regno pera lhe terem a & os da terra mui timorizados.
carga prclles, & a Lopo Chanoca , &
Gonçalo de paiva mandou que vigiai- CAPITULO IV.
fem a coita de maneira que eltas três

nãos nam paíaíTem. O que feito come- *De como el Rei de Onor , & Timoja,
çou logo de edificar a fortaleza fobre © o Alcaide de Ctntacora mandarão
alicerces de hum antigo edifício que pedir paz, a dom Franctfco dalmei-
achou na ilha junto do mar , & a par da y tê lha couccdeo

y & de como o Rei
delies algumas cruzes pintadas depre- de Onor a quebrou , & foi desbara-
to t & vermelho em paredes , que pa- tado.

reciam Jerem em outro tempo de al-

guma ermida , ou egreja de Chriftãos. "P\ Ous dias depois da vinda de Se-
Na qualobra, alíinobres, comopopu- JLv baitiam de boufa, chegaram Lo-
lares, trabalhauam todos cada hum per po Chanoca, & Gonçalo de paiva com
feu giro , pera ajuda do qual negocio huma prela dezambuquos de mouros,
lhes veo a prepofito a chegada de Se- em que traziam muitos capiiuos , &
baítiam de boufa , em cuja nao vinha coro elles entrou hum catur do Mala-
Emanuel paçanha por capitão da ar- bar, eroquevinhahumportugues.com
mada que dom Franeifco apartou da recado de Gonçalo gilbarbola, feitor

fua antes de paliar o cabo , como fica de Cananor pera dom Franciico , de
dito, & com elle Antam Vaz, porque como das três nãos de Meca que fpe-
Gonçalo vaz de goes ficara em Quiloa, rauam era chegada huma a Calecut

,

polo adi deixar mandado dom Kran- em que vinham quatro Yenezeanos
cifeo , &.de Lucas da Fonfequa, nem medres dartelharia, que el Rei deCa-
de Lopo banches nam fouberam dar lecut mandara pedir aoboldam deBa-
nouas , mas antes fegundo os tempo- bilonia , & que fe fazia preítes pera a

raes que paliaram os tinham por per- guerra , de que fe arreceaua por cafo
didos. Com tudo Lucas Dafonfeca de<ua vinda, & que em Cananor, Co-
inuernou em Moçambique, cc veode- chim, & Coulam aueria vinte mil quin-
pois ter a Índia, mas Lopo banchezfe t.ies ddpecearia. babendo dom Fran-
perdeo entre ocabo das correntes, & cifeo, como a nao de Meca era paíTa-

a augoada da boa paz , onde morreo da, tornou logo a mandar Lopo Cha-
afogado , com todolos que com elle noca , & Gonçalo de paiva a vigiar as

hiam , faivo cinco homens que Pêro outras duas que efperauara. L com os

mou-
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mouros que tomaram nos zambucos
pouoou huma gale real , de duas que
trazia lauradas de Portugal , de que
deu a capitania a loam ferram, porvir
prouido de la per el Rei.encomédando-
lhe a guarda da coita com d.ousbargan-
tis que Ce fezeram para andarem em
lua companhia, de que eram capitães,

Simão Martins, & lacome dias. Nelte
tempo lhe veo recado de Merlao Rei
de Onor, huma cidade que eita dalli

oito legoas , lituada ao longo de hum
rio que le mete abaixo delia no mar
huma legoa, & mea, pouoada de mui-
tos mercadores mouros , & gentios.

Elte Merlao pagaua páreas ael Rei de
Naríinga , & confentia acolheríe no
porto delia Cidade hum armador gen-
tio chamado Timoja, colfairo de toda
a roupa de que atras falei , porque lhe

pagaua cadannoquatro milpardaos de
páreas das preías que fazia : os quaes
íabendo como dom Francifco eltaua

em Anchediua , lhe mandaram pedir

paz com hum bom prelente demanti-
mentos,que lhes logo concedeo. Deite
mefageiro loube dom Franciíco que
huma legoa dalli na entrada de hum
rio eltaua huma fortaleza de mouros,
chamada Cintacorà, do regno de Da-
cam , em que aueria mais de mil ho-

mens depe, òcdecauallo, òc que o Al-

caide delta fortaleza era vairallo do
Cabaio lenhor de Goa que tinha as ve-

zes guerra com el Rei de Onor. Pello

que partio o meiTageiro , mandou per

Dom Lourenço fondar a barra deite

jio , & com elle Sebaltiam de Souía ,

loam danoua, & Antam vaz, todosem
bateis com bandeira de paz. Os quaes

chegados ao rio acharão que na ioz ti-

nha três braças da altura , & dentro

cinco, & viram da entrada da barra a

fortaleza fobre hum outeiro, de que
logo deceram mouros a praia, que fe-

gundo o corpo que faziam feriam mil

homens todos gente limpa, & bem ar-

mada a pe, falvo oito que vinham em
cauallos a baitarda muito fermofos

,

dos quaes oalcaide era hum , que ven-
do como osnoílos hiam com bandeira

de paz , foi receber dom Lourenço a

praia onde logo a aflentou com elle: a

qual feita, o alcaide le rtcolheo a for-

taleza, fem laber quem era dom Lou-
renço , mandando logo hum prelente

a dom Francifco de refiefco, da terra,

Cv dalli a nove dias mandou hum em-
baixador , pêra confir mar elta paz , com
dous zambuquos carregados dairoz,
cc trigo , & outros mantimentos , a

qual lhe dom Franciíco confirmou, &
deu feguro para poder tratar, cc naue-

gar pêra onde quiklle. Alli naquella

ilha Danchediua, antes que afrotalef-

palhalle, mandou dom Francifco ven-

der em Leilam o defpojo de Momba-
ça, & repartir per todos fegundo aca-

lidade de cada hum o que feito eítan-

doja pêra partir, viram osnoltbsatra-

uelíar huma naoaviíta dailha aquelo-
go íairam alguns capitães nos baleis,

com medo dos quaes os que hiamnel-
la (que eram mouros) por fefalvarpo-
leram a proa em terra ja perto do rio

de Onor. Na qual os noilos acharam
dezanoue cauallos que quiferam levar-

nos nos bateis, por nam poderem def-
encalhar a nao, no que oceupados, le

alevantou lubitaroente tamanha tem-
peítade, com queleouueram osbateis
de perder. Polo que contentandolie
os noííos com noue que tinham ja em-
barcados le alargarão da nao , mas foi

tanta a fúria do mar, que os lançaram
dos bateis para le íalvarem em terra,
onde ja acodiamalguns mouros dehu-
ma povoação que eita perto dalli a quem
os capitães rogaram, que como vaíTal-

los dei rei de Onor cuja aquella terra

era, ik com quem o Governador eíta-

va de paz, lhesguardallemaquellesca-
vallos, & poroterapo lhesnam darlu-
gar pêra mais , fe acolherão a Anche-
diua, donde depois tornaram a bulcar

os cavallos mas os Mouros lhes dixe-
ram, que elRei de Onor mandara por
elles. O que fabendo dom Francifco ,

fe lhe aqueixou por ter com elle paz ,

a qual quebraria le os não tornaile, ao
que el Rei relpondeo , que pagaria os
cavallos. Mas não comprindo com o
que dezia , determinou dom Francif-

co de ii fobrelle, porque tinha ja pou-
co
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co que fazer na fortaleza , a qual por
citar de maneira que íe podia defen-

der entregou a F.manuel paçanha , &
lhe deu a: telharia , mantimentos , &
oitenta homens Poriuguefes, &. oih-
ciaespara aacabar. O que feito le par-

tio para Onor , huma quinta feira xvj.

Doutubro , & no mefroo dia a noite

chegou a foz do rio , cc a feita pela ma-
nhãa nvndou a Fernão loarez que fol-

ie no leu batel fondar o rio , no qual

achou que nam podiam entrar lenam
carauellas, & outros naviospequenos,
& dixe a dom Francilco que vira mui-
tas naOj varadas , & delLs tamanhas
como as nolVas, & que alguns mouros
meicadores lhe pediram que as não
queimalíe , porque queriam paz com
elle, & fariam com el Rei que pagalie

os cauallos , com o qual recado elpe-

rou dom Francilco todo aquelle dia.

Mas vendo que eram palauras o que
os mouros deziam , mandou logo em-
barcar nos bateis , & esquifes , & em
huma carauella féis centos homens, &
com o luar que fazia foi ter ante ma-
nhãa fobela cidade , da qual os mora-
dore nam fezeram toda a noite lenaõ

defpejar molheres , filhos , & fazenda

pêra fe fal varem em huma ferra peito

do lugar , & bem quiferam todos que
el Rei pagara os cavallos , o que elle

não fez por fer mui cobiçofo ; com tu-

do ao outro dia em amanhecendo fo-

ram dous mouros falar a dom Francif-

co , dizendo-lhe da parte dos merca-

dores que queriam paz, & que fariam

com elRei que pagalie os cavallos, ao

que refpondeo que pofto que lhos pa-

galie, que asnaos que eltauam no por-

to auiam de ferqueimadas, porquefa-

bia certo que eltavam alli algumas de

Calecut , o que os Mouros negaram ,

èc fe foram fem tornarem mais. Polo

que mandouadomLourenço, queen-

tre tanto que fenão tomaua concrufaõ

no que os Mouros deziam , laille em
terra com alguma gente, & queimafle

asnaos, como fez. O que vendo el Rei

da fer; a donde ettava , mandou a mor
parte 1 1 gente queconíigo tinha, que

folie ajuntar com os que ja mandara a

cidide, pêra a defenderem , os quaes

todos faziam moitra de quatro mil ho-

mens , de que os mais eram frechei-

ros. Dom rrancílco vendo que o cor-

po da gente dos imigos crecia , man-
dou da lua a dom Lourenço, peia que
os folie commeiter, deixmdoilc eltar

nos bateis pêra defender quenaò apa-

gaffem osimigos oíogo das nãos, nem
o que andaua ja na cidade. Dom Lou-
renço achou os imigos em mui boa

ordem , porque os adargados eíla-

vam dianre emparando Ob frecheiros

,

cc dali; tirauamaleu Uivo, ferindoal-

guns dos nolios , o que vendo dom
Lourenço , os esforçou , apertando

tão rijo com os imigos, que os fez re-

tirar pira atraída dalerra. Dom fran-

ciíco queeltava nos bateis, vendoque
os imigos fugiam , temendolle que os

nolTos os leguiliem mais do necella-

rio , mandou dizer a dom Lourenço
que fe recolhelle, os imigos cuidando

que era com medo tornaram fobrel-

les, & andaram tanto asvoltas ate que
chegaram todos demiltura aorio, on-

de os noffos acharam os bateis meti-

dos pêra dentro por nam ficarem em
feco, quevazauaamare, oquefoicau-
fa de fe embarcarem pela agoa. Com
tudo dom Lourenço, com todaamais
companhia , fe recolheo nos bateis a

feu faluo , onde achou leu pai ferido

de huma frechada que lhe deram ao
recolher dos nolTos no dedo polegar

efquerdo. Ilto acabado fe tornou pe-

ias nãos , deixando queimadas xiiij.

das dos imigos, emortos xxij. cc mui-
tos feridos, & queimada grande parte

da cidade, fem lhe mataieii. mais que
hum fó homem. L atli recolhido dom
Francilco afrota, no melmo dia a tar-

de lhe mandou el rei dizer perTimoe-
ja , & per dous mouros , que elle eíta-

va muito arrependido do que fe/era ,

que queria pagar os cauallos & fazer*

fe valTallo dei Rei de Portugal , do
que elles meímos ficarão" porarrefens,

dom Francifco lhes refpondeo , que
por então não podia alfentar com elle

paz , porque tinha muito cine fazer a

diante , que depois que folie em Co-
chim,
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chim, mandaria íeu filho, com quem a em que defpois de os meter debaixo
aílentaria,eque pêra íegurança lhe dei- dicuberta pos em cada huma tresPor-
XHuahúa bandeira com as armas de Por- tuguefes, pêra com eíte aparato ir re-

tugal, pêra que a noila armada lhe nam ceber o Gouernador que topou antes
fezeíTedãno, comaqualos melfageiros de dobrar o monte Deli, o qual vendo
fetornarammuicontentesperacidade. de lubito as tresvelascuidouqueeram
O que feito dom Francilco partiopara imigos, porque íabia que não fora di-

Cananor no meímo dia, onde chegou a ante, mais que a carauella deloão ho-
huma quarta feira xxij. dias Doutubro. mero. O qual foi tam mofino, que em

auendo vifta do Gouernador íe folta-

CAP1TULO V, rão os mouros de huma das nãos que
hia afaítada delle alamar, & mataram

T)o que João homem fez a hunsmouros os três Portugueies&ie foram íem os
de Calecut que ejtavam em Coulaõ 8> poderem tomar , do que o Gouernador
do que mais lhe aconteceo , Ç£ de como foi tam anojado, que logo lhe quifera
o governador dom Francifcodalmei- tirar a capitania da carauela lenão fo-
da chegou aCauarior, efechamouVi- ram muitos fidalgos, que por elle ro-
cerei. garam, mas com tudo nunca Ioão ho-

mem entrou mais em fua graça. Neíte

DA ilhadanchediua mandou o Go- meímo dia, que foi huma quarta feira

uernadorloaõ homem a dar reca- xxij. dias Doutubro, como fica dito,

do de lua vinda aos feitores de Cana- chegou o Gouernador ao porto deCa-
nor, Cochim, & Coulão, como ja di- nanor com determinaçam de deixar hi

xe, os quaes dados emCananor &Co- por feitor Lopo Cabreira, que paraif-

chim fe foi a Coulam , onde (oube do íb vinha prouido de Portugal, & irfe

feitor António de ba , que avia na terra a Cochim carregar as nãos que avia de
muita pimenta, & que ja fora carrega- mandar pêra Portugal. O que fabido
da em trinta, & quatro nãos de mou- polo feitor Gonçalo gilbarbofajhedi-
ros de Calecut que alli eftavam, fe el- xe que nam erão os mouros de Cana-
le diílb namaqueixara a elRei maspa- nor homens para ahi ficarem Portugue-
recendo aloaó homem queilto naõ a- fes fem fortaleza, porque por lerem
baítaua, como era caualeiro, & mal muito ricos, & poderofos tinhão tam
fofrido lhe pareceo milhor outro con- pouca conta com el Rei, que lhe cer-
felho, que foi mandar tomar os lemes, tificaua que muitas vezeseítiverampe-
& velas as nãos dos mouros. O feitor ra o matar, pelo medo quetinhaôque
fem cuidar no que fedalli podia recre- os aviamos de lançar fora da Índia, &
cer, contendo no que loam homem fez que em todos eftes perigos nunca el

o que poferam em obra com ajuda de Rei deCananorlhepoderavaler,&que
PeroRaphael que ahi eftavacom a fua pêra iffo tinha ja começados os alicer-

carauela , fem os mouros ouíarem de ces, fazendo crer a el Rei, q eram para
lhe refiítir com medo , que lhes metef- huma cafa de feitoria , que foíle forte

íem as nãos no fundo. Tomadas as ve- em que fe podefie defender dos mou-
las , & os lemes , loão homem entregou ros. Eítas razoens de Gonçalo gil bar-

tudo ao feitor, com que elle foi muito bofa pareceram bem ao Gouernador.
ledo ,crendo que ficauafeguro com pe- Pelo que mudou o propofito que le-

nhores que lhe depois cuítaram a vi- uaua, de ir primeiro a Cochim, & fa-

da, como direi adiante. lfto feitoloam zer a fortaleza, &depoisemCananor,
homem le partio para cochim em buf- & em Coulam , o que aflentado deter-
ca do Gouernador, a darlhe conta do minou de receber na íuanaohum em-
que fezera,oqual nam achando ahi fe- baixador dei Rei de Naríinga que o
guio auante, &na parajem deCananor alli efteue efperando 2lguns dias. Pela
tomou duas nãos pequenas de Mouros qual vazam foi acordado por todos,

X que
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que pois aquelle embaixador era dehú raco, perque metem três linhas, & di-

ta;nanho,&tam poderoíoRei&o Gi.- zem que aquelle he o leu De os : iam
uernador reprelentaua apeilbadel Kei mui acatados por reverenciadcllaspe-
dt Portugal, queperamorauthoridade dras, a que ciiamão tambartne. Nam
lhe chamailem dalli por diante Vice- comemearne, nempeicado: caleõhu-
rti, &lhe falailem porienhoria , polto ma ió vez na vida. Quando morrem
que pelo regimento que leuaua nam luas molheres íe enterraõ \iuas apar
podelle vlar delta digmd- de, ate nam delles, ik as dos geniiosleigos lequei-
fazer fortalezas em Cochim, & Cana- maõ, o que fazem dei uas próprias von-
nor, & Cnulam, em lugar das quaes tades, aílihumas, comoasoutras: tem
podiam iuprir as deQuiloa, Anchedi- jejum emeerto tempo doanno: fazem,

ua, & Cananor, no que dom Krancií- leu Domingo à feita feira : tem dias

co conientio ror lheparecer quecom- certos, ik lolemnesem que fazem grã-

pria aíli a leruiçodel Rei. Oqueairen- des feitas: crem que a outra vida dei-
tado mandou a Gonçalo Gil liarbola, pois deita, & que os bons tem gloria,

que trouxelTe ao outro dia o embaixa- ik os mãos pena, mas não para íempre.
rioranao. Doeltado, ik poder doqud A gente deite regno he baça, ik delia

Rei antes quediga ao que mandou eite preta, & bem difpoita , ttauclebem.
embaixador, tratarei particularmente em feu comer, ik veitir : acoír.u;;;ão

algumas coufas no capitulo íeguinte. muito andar damores, ik fobriíTo fe

fazem muitos defafios: os que fe deia-CAPITULO VI. fião pedem campo a el Rei, & le iam,

homens de preço o vai ver, o que fa-

Em que fe tratam algumas coufas do zern a pè em eltacada: tem padrinhos,
regno de Narjiuga, & poder do ik juizes que julgaõodeiafio, os quaes

Rei, & ordem de Jua cafa. fam antre elles taó acoítumados, que
o Rei que fabe que he num homem

F|
Ste Regno de Narfinga he muito bom caualieiro lhe manda poernobra-

y grande , & muito pouoado , ik ço direito huma cadea douro tm linal

mui abaitado d.irroz , ik legumes, de valentia , pelo que rica obrigado a
carne?, peíca. 4.os, fruitas, & caças de defendella por armas aquém querque:
monte, ik ribeira, & muito vjçolo de lha quiíer tomar, a qual chamão Vue-
hortas, &outrosaruoredos, &defon- ert, que na lingoa dos Alemães, quer
tes,rios,& ribeiras: hanelleminasdou- di/.er merecimento, h.ites deiaru>s3co-

ro,& diamantes. As cidades, & luga- ilumaó também os oflkiaes niícani-

res que tem de longo do mar faõ po- cos, íobre quem fabe milhor ieuorh-
uoados de mouros, ik os dofertam de cio, & oíli outras pelloas lobre qual-

gentios. Tem muitas, ik mui diuerfas quer boa manha das que os homens
idolatrias, crem muito em feitiços, ik tem. A mòr cidade deite regno, &
agouros: crem principalmenteemhurn principal, íe chama Bilnegar , que te-

fó Deos, que confeilam fer Senhor de rà hurra boa legna de cercoito demu-
todalas coufas , & depois nos diabos, ro mui forte, he bem arruada , tem
& crem que lhes podem fazer mal, & muitas praças, & muito boas caias de
por illo lhes fazem muita honra,& ca- pedra, & cal, ik outras palhaças, cc

fas a que chamam pagodes, de que a muito grandes, & mui fermoios pa-

muitos per todo o regno, & muiium- godés : A nella tanta gente, que não
ptuofos, & degrandesrend.is, emque cabe pelas ruas; a muitos mercadores
eftaõ bramanas , ik em outros molhe- Chriitãos, gentios, mouros, ik judeus

res. Ahi outros homens, que tem por de diuerfas nações, porque de todalas

fanctos, a que chamam Baneanes. fcX partes do mundo podem alli vir fegn-

tes trazem ao pefcoço huma pedra ta- ramente comprar, & vender: Achalfc

manha, como hum ouo, com hum bu- neita cidade todo o género de merca-
dorias,
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dorias, com que os mercadores po- tando elle prefente, & fe fam feuspa-

dem entrar no regno fem pagarem di- rentes, elle melro o o faz por lua mão.
jeitos, feleuãocaualos de Ormuz, Per- Tem eftesReis deNarfinga por coltu-

iia,& Arábia, os quaes elKei compra me fazerem theíouro cada hum per li,

todos, &os que não leuam caualos pa- lem tocarem no que fez leu antecel-

gam os direitos acoltumados, nos lu- lor, o que tem por grande gloria , &
gares per onde paflam. b.ita liberdade deite modo o tem mui grande , dou-
ua el Rei de Narilnga aos mercadores, ro , & prata , aliem das perlas aljolar,

porque lhe levem muitos deites cava- ik pedraria, que he tanta que le n e-

íos, & naro ao regno de Dação , & a de per medidas como trigo, & illo de
< utros lenhores com quem muitasve- hum cetto pelo para baixo. Tem el

•/es tem guerra, oque he caula de en- Rei diamantes que pelaõ duzentos, &
trarem cadanno naquellacidade, três, trezentos rrangehns , cos quaes man-
quatro mil caualos. NaqualelRei tem gelis faz hum , dous quilates dos nol-

liuns muito grandes, & muifumptuo- los &j>oem em suerelta pedraria grof-

los paços, alii de caías, como pátios

,

la muita diligencia, punindo com gran-
jardins , òv tanques, em que a muito der penasosque vendem, oucompraõ
pelcado. He gentio, & lerueife com pedrasde certo preço peracima. Tem
inui grande eludo , viue mais polida- muitas vezes guerra com os Reis feus

mente em leu comer, & veltir que os \evinhos , pelo que continuadamen-
Reis do Malabar : continuadamente te p?.gão loldo a grande multidam de
tem guarda de mui tos loldados,& mui- gente, alíide pe, como de caualo. Em
tosporteiros, & falamlhe com dificul- leu regno ninguém tem caualos lenão
dade, aíli os grandes fenhores, como de fuamão, nem os pode comprar nin-

a outra gente. Lltes Reis não cafam guem lenão elle, de que tem p2llante

mas tem mais de trezentas mancebas, de vinte mil da lua ceuadeira , o que
todas filhas de grandes lenhores do re- tudo mantém a lua culta, & de fuamão
gno, que eítam no paço aos meles, & os entregão a léus capitães que os re-

O outro tempo em cafa dos pais.Qu^n- partem ptlos foldados de luas capita-
do o Rei deNarfinga morre, queiman- nias , a que charrão lafcarins, osquaes
lhe o corpo, em huma grande fogeira lafcarins Iam recebidos em loldo com
de fandalos, daquila, & doutros paos grande exame, porque os defpem em
cheirofos, & queimãofe com elle to- huma eafa perante quatro fcriuães, os
da: citas molheres , & quantos priua- quaes lcreuem quantos finais tem no
dos tem, & todos os officiaes de lua corpo, & a cor, & o nome do lugar,
cafa , o que fazem com tanto amor, & prouincia de que fam, &do pai, &
que pelejam íobre quem primeiro che- mãi , & lei que crem. O que feito os
gara a fogueira, em que lançam muita ailentão em foldo de três, quatro, ate
moeda douro, crendo que tudo aqui- quinze pardaos douro por mes , com
lo vai com elles ao outro mundo , & ficarem obrigados anam poderem lair

que tem Ia dillb necelfidade. Fazem do regno, fem licença dei Rei , afTora
eitesReis guardar muiinteiramenteju- feu foldo, aosque Iam de calidadepe-
Itiça aos eltungeiros, principalmente ra ilTo, lhe dam hum caualo, & hum
aos mercadores , trazem mui grande moço pêra o feruir , & huma efcraua
corte de muitos fidalgos, & fenhores, pêra lhe fazer de comer, &pola ração
que tem delles grandes ordenados, & do caualo manda cada dia a cozinha
gouerno de prouincias, & outros que dei Rei, onde fe faz de comer pêra
Iam lenhores heredetarios , que tem todos os caualos & Elephantes de fua
por fobrenomeRaos, que entrelleshe ceuadeira. Aífbra osxx mil caualos da
como dom : Se ettes fazem algum erro ceuadeira dei Rei , tem efpalhados pe-
que nam mereça morte , mandaos el lo regno mais deoitenta mil, peraque
Rei açoutar fecretamente no paço ef- da mantimento aquelles a que os man-

Xii da
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da entreg.ir. O; piáes fam fem como,
parque t ícilmente le ajuntam em hum
exercito mais denouecentosmil.Aco-
ítumam eítes Reis de trazer em léus
2rraiaes, ate quatro mil molheres lol-

teiras, aque pagamfoldopriroeiroque
a nenhuma outra gente, & dizem que
com ellas fa/,em mais guerra que com
íeis tantos homens, porquepor íua cau-
fa pelejam com rrais esforço. Dixera
muitas coulas do grande poder, afei-
tado deites Reis, le o num tiveram fei-

to os Pot tuguefes que lcrevtrão par-
ticularmente os negócios da Índia. Sa-
bendo o Rei que regnaua a eíte tem-
po as gr.mdes façanhas que os noUos
tinhaó feitas na conquifta da índia, de-
fejou de ter paz , & amizade com el

R.ei dom limanuel, fobre o que man-
dou hum embaixador ao Vicerei, que
o elteve efperando emCananor,como
fica dito, pêra lhe alli dar lua embai-
xada.

CAPITULO VII.

7)o recebimento que o Vicerei dom
Francifo dalmeida fez ao embai-
xador dei Rei de Narfinga , Ç£ da Li-

cença que ouue dei Rei de Canauor
fera fazer fortaleza, & de como em
Coulam matarão o feitor António de
ja , & os Portuguefes que com elle

tjiavãõy t*> do que fe fobrijfo fez.

POrque emCananor, como ficadi-

to , não tínhamos ainda fortaleza,

nem cafa que folie de calidade pêra o
Vicerei nella receber o embaixador
dei Rei de Narfinga, foi alíentado que
o fezeíle na nao : Pêra o que mandou
todolos capitães, cada hum em leu ba-

tel que o foliem receber a praia, don-
de o trouxeram a nao, tendo o Vice-
rei mandado alcatifar a tolda, & co-

brir de panos douro, & feda, pêra nel-

la filar com o embaixador, o qual em
entrando na nao, o Vicerei o veo re-

ceber a bordo, a fom de bombardas,
trombetas, & atabales, com todolos
capitães, & fidalgos que com elleefta-

varo, 6c pela mão o leuou ate hum ef-

trado onde fe afTentarão cadahum em
íua cadeira delpaldas , do qual depois

de lhe perguntar pela faude, & diipo-

fiçam dei Rei de Narfinga , & dílcurlo

de feu caminho , recebeu a* cai ia* de
credito, quetrazia: Dutndoao\ íce-

rei que el Rei de Naríinga leu lenhor

fabendo de lua vinda, & das victoriast

que lhe Oeos em lua viajem dera, 6c

de quantas os capitães dei Rei de Por-
tugal feu irmão na Índia ouueicó,de-
íejtia de ter amiz&de com hum tam
poderolo Rei, pêra, fe nectltario fol-

ie, o ajudar com as nãos de todolos

portos de mar que tinha na coita da
índia, & com quanta gente quifelle,

& para mor confirmação de lua ami-
zade, lhe confentiria que nos melmos
portos mandalle fazer fortalezas, pa-

ra o que daria toda ajuda necellaria 6c

pêra que eíta amizade folie mais certa.

6c fegura, lhe ofiereaahuma lua uma
moça, 6c de bom parecer, para calar

com o Príncipe leu filho, com o qual

lhe daria tamanho dote de terras, 6c

dinheiro de que folie bem contente.

Oque acabado dedizerdeu ao V íccrei

numa carta dei Rei de Narfinga pêra
el Rei dom Lmanuel em que lhe lcre-

uia o contheudo na embaixada, òc pê-

ra o Príncipe lhe entregou dous cola-

res de pedraria, òc alguns anéis com
pedras de muito valor, 6c panos dou-
ro, 6c feda. O que feito le tornou pê-
ra terra donde oVicerei o depois del-

pachou fazendolhe prefente dalgumas
peças douro, &pratalaurada, das que
leuaua de Portug.d. Ao outro dia de-
lembarcou o Vicerei, 6c le viocom el

Rei de Cananor, em hum palmar de-
baixo de numa tenja a borda d3goa,
6c logo neltas primeiras viltas lhe pe-
dio licença para fazer huma fortaleza

na cidade de Can.inor , o que lhe el

Rei concedeo de boa vontade, a qual
o Vicerei logo fatisfez com peç..s que
lhe mandou ,a o que el Rei também rel-

pondeo com outras que deu ao Vice-
rei, & a dom Lourenço, 6c a todolos
capitães da frota, fc ao outro dia pela

manhãaxxiij.diasDoutubro do melmo
anno de M. D. v. mandou proceder na

obra
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obra da fortaleza , fobelos alicerces que
o feitor Gonçalo gil barboia tinha co-

meçado , lobcor de cala de feitoria,

no que todolos Portugueles trabalha-

vam por quartos, com muita diligen-

cia , &com a grande ajuda q pêra illo

deu elKei deCamnor, aentrodecin-
co dias toi poito o muro, & torres em
altura em que fe podia allentar arte-

lharia, 6c defender os que dentro efta-

vão. O que feito o Vicerei fe partio

para Cochim, 6c na fortaleza, a que
pos nomebandangelo, deixou porca-
piíão Lourenço de brito copeiro mor
dei Rei , que hia prouido da de Cou-
laõ, que quis antes eita poreltar ja co-
meçada, & por alcaide mor Guadela-
jara catlelhano, & feitor Lopo cabrei*

ra, com guarda de cento, 6c cincoen-
ta íoldados Portugueles. Antes que o
Vicerei paitilledeCananor , foube co-
mo os mouros de Coulao matarão o
feitor António de la, com doze Por-
tuguefes que com elie eitavaõ, & itto

por calo dos lemes , & velas das nãos
que lhesloaó homem tomara peloque
os faltearaõ na cala onde morauão, da
qual por le não poderem defender le

acolherão a trmida de noiTa Senhora,
*qual per os mouros os naó poderem
entrar, poferam fogo dequeardeoto-
da, & os que dentro eitavaõ. Ao que
Pêro Raphael , que fe então alli achou
nam pode acudir, por toda a cidade
eitar aleuantada contra os noíTbs, com
tudo antes que partilTe do porto quei-

mou cinco nãos das que ahi eítavam,

6c fe veo pêra Cochim, onde o Vice-

rei chegou ao derradeiro Doutubro^
6c dellc ioube por extenío, como efte

negocio paliara. Pelo que no meímo
dia deípachou dom Lourenço com to-

dolos capitães da frota, para de fubito

darem era Coulao, 6c queimarem quã-
tas nãos achafíem dos mouros , & dos
da terra, em vingança da treiçam que
fezeráo, aquém otempoferuiode ma-
neira que chegou a Coulao antes que
os da cidade ioubeffemde lua ida, on-
de pos fogo a xxvij, nãos de mouros,
que achou no peto, do qual fe não
quis partir lera primeiro as ver arder

todas. O que feito fefet fivela para Co-
chim , mandando diante leão homem
com a nova do que fezera , cuidando
que por aluiçaras delia o rcconululle

com ieu pai , mas ilto lhe locedeo ao

contrairo, porque o Vicerei em lugar

das alvilaras lhe tirou a capitania da ca-

rauella,&deu a Nuno \az pereira.

CAPITULO VIU.

<De como o Vicerei dom Francifco dal-

muda íniejíio et Rei áe Loihim no

regno em nomedelKei aorn Jimatiuei,

(£, mandou paratortugal oito nãos ,

de que deu a capitania a ketnaõ Jo-
arez, £§ da viajem qu? Jez, ate che-

gar a Lisboa.

AO dia feguinte da partidadedom
Lourenço fahioo \ icerei em ter-

ra , onde o logo veo vilitar el Rei de
Cochim , que ja naó era Tnmumpate.
Lite Rei nouo le chamaua Nambeado-
ra , lobrinho de Tnmumpate , mui-
to aruigo dos Portigueíes , 6c deie-

jofo do ferviço dei Hei dom Lma-
nuel, do que logo deu moltras nelta

primeira viíta , orlerecendolle ao Vi-
cerei para tudo o que lhe delle, 6l de
feu regno comprilie, 6c com eitasou-

tras palauras de muna amizade le tor-

nou pêra léus paços. Aquella tarde te-

ue o Vicerei confelho fobre a quem
daria a coroa, & outras couías que el

Rei dom Lmanuel mandaua a elRei
Trimumpate, mas ávidas lobrilío mui-
tas altercações, aífentaram que ledef-
ie ao Rei nouo, poítoqueTnmumpa-
te lhe ja tivelle mandado pedir eílas pe-
ças Pelo quedepoisdatornadadedorn
Lourenço de Coulao , determinou o
V icerei de dar eítes prefentes ao Rei
que regnaua.Pera o que fez fazer hum
cadafalfo, no qual Jendo preientes os
mais dos fenhores dá terra, dixe a el

Rei deCochim , que el Rei dom Lma-
nuel de Portugal leu Senhor, auendo
refpeito a grande amizade, que Tri-
mumpate Rei que fora deCochimcom
elle fempre, & com feus capitães, &
vatTalos tiuera, lhe mandaua em íinal

damor
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dimir, entre outrascoufas, huroaco- nuel telez , Antaõ gonçilueç, Diogo
road >uro, pêra trazer, como Rei, po- correa, Gonçalo gil barbofa que tora

ftoqueinueltidonaquelle regno defua feitor em Cananor, & Diogo Fernão-
mão& que pois elíefocedera aieu Tio dez correa, que fora alcaide mor, 6c

Trimumpate no regno, que a elle era feitor do caítello de Cochirn , donde
razão que ie deife, com a qual lhe en- eltas oito nãos partiram aos xxvj. de
tregaua a polle daquelle regno de Co- Nouembro do meImo nnnodeM.D.v.
chim, poltoque a qualquer outra pef- & foram tomar algumacargaque lhes

loa podellè pertencer, pêra defua roao faltaua a Cananor. is, feguindo via-

o ter, 6c reger como feu v2fTalo,&]he jem, ao primeiro dia de leuereiro de
dar conta delle, & de como o gouer- JV1.D. vj, roram ter a huma terra que
naua cadivez que lhemandafletomar, nenhum dos pilotosconheceo,daqu«il
&oifentauade todaobrigaçam que os vieram as nãos muitos homens baços,
Keis de Cochim lohiam ter ao çamo- de cabello reuolto, em dez almadias,
rij Rei de Calecut, & que elle ienhor deitas almadias íe chegou huma à nao
Hei de Portugal fe obrigaua ao defen- capitaina, deque entraraódentroxxv,
der, ÒV guardar, a elle, 6c feu regno, homens nus, a quem logoFernaõ foa-

Knhorios, 6c vaiíalos, contra todos a- rez mandou dar pannos para ie cobri-

quelles, que o anojar, oufazerdarono rem, & de comer, 6c beber, oquetu-
ouifelíem. As quaes patauras ditas, 6c do tomaram moltrando por acenos
interpretadas pelo lingoa Gafpar, el muito prazer, porque a lingoajemque
Rei de Cochim refpondeo , que faria falauaó era nouapara todolos quehiáo
tudo o que el Rei de Portugal íeu ir- na nao, osquais depois develtidos, 6c

mão lhe mandalle, porque fem feu fa- fartos le lançarão defubitonaalmadia,
uor, 6c ajuda o regno deCochim fora 6c arredandolle começarão de tirar as

ja tomado, & junto a coroa dodeCa- frechadas aos que eitauãono bordo,

o

lecut. As quaes palauras, & outras, di- que vendo os noflbs , os fezeraõ alar-

tas dambalas partes , o Vicerei fe ale- gar as bombardadas. E vendo Fernão
uantou da cadeira em que eítaua, &fe bcares que algumas das almadias en-

foi pêra dei Rei, 6c lhe pos a coroa na caminhauaõ para a nao de Rui freire,

cabeça, & a mandou entregar a feus que eltaua taõ perco da fua que fepo-

otuciaes com as maispeçasquelhetra- diaõouuir, lhe fez dizer quetrabalha-

ria, dizendolhe que el Rei feu fenhor fe por tomar «Iguns delles. Rui freire

lhe daua licença para em todas fuás ter- em chegando duas a bordo , mandou
ra- mandar laurar moeda douro, prata, faltar dentro algus homens que toma-

6c cobre, 6c que podeíTe vfar todalas raõ vinte, & hum porque os outros fe

liberdades, 6c preminencias que a Rei faluaram a nado. O que feito leguio a

pertencem, do que tudo fefezeramef- frota viajem de longo daquella terra,

tromentos públicos. Acabado efte acto de que a mor parte era muito alta, ate

el Rei de Cochim com feus caimàis, chegarem a húa ponta em que íae hu-

ítnaires todos mui contentes, fe reco- ma ribeira, onde eitando fazendo au-

lheo pêra feus paços, indo diante dei- goada forão (alteados dos da terra, cc

le has notfas trombetas, &atabales,& firiram hú antes que le podellem aco-

Lourenço moreno que auia de ficar lher ao batel, oque vendoosdasnaos,
por feitor, com a coroa nas mãos, com queeltauam mais perto de terra, os fe-

o que elRei folgou muito, & o tomou zerara fogir d3 praia a poder de tiros

por grande honra. O que feito enten- de bombardas, dos quaes ao outro dia,

deo o Vicerei na carga das nãos que que os nofTbi fairam armados aacabar

auiam de tornar para o regno, que fo- de fazer augoada, 6c lenha acharam
rão oito, deque deu a capitania a Fer- dous mortos, &a terra tinta de langue

nam foarez. Os outros capitães eram, em muitos lugares. Paliados quatro

irebaflião de Soula, Rui freire, Ema- dias fe fez a frota avela indo todo com
folpei-
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fofpeitadenaõ fer ilha, fenaó terra fir- mo a ferra Lioa, querendo Ioaõ leite,

me, & tendo corrido a viita delia xvij, do garoupes da fua nao aferrar hum
dias, aosxviij de b eu. i». iro a p<liaraõ, dourado caliio ao mar, & fem o mais
a qual podo que entaõ naõ folie conhe- verem fe foi a fundo, em cuja lugar os
cida , ie achou depois ler a ilha, a que da nao elegerão por capit õ George
os antigos Comolgraphoschamaõ Ma- mendez. Deita parajem forão tanto na
gadatcar, & os mouros da lua a qual os volta do bui pêra dobrarem o cabo de
nodos polerao nome de iam Louren- boa Sperançaque lepoferão em altura

ço, como fe ao diante dirá, cujo dei- que acharão tanto frio, & neues, que
coorimento, pela banda de fora, fede- le acoalhaua a agoa, & vinho, & qua-

ue a Fernão íoares capitão deltas nãos, li que nao podiaó vencer a neue aspas,

que aos xxnj dias de Maio de mil, & com o qual trabalho o paliaram fem o
quinhentos, &leis entrou no porto de ver. E aos iiijdeSeptembropaffouPe-
Lisboa com toda fua frota junta. ro danhaia o cabo das correntes com

Francifco danhaia , & Emanuel Fer-CAPITULO IX. nandez , & foi furgir fobela barra de
çofala , para alli eíperar as outras três

1)e como cl Rei depois da partida de nãos onde depois chegou a de que fo-

dom Francifco dal-neida mandou 'Te- ra capitão Ioaõ leite, & o era George
ro danhaia a çofala com féis velas, Mendez, & a de que fora loão de quei-

fera ahi fazer hitma fortaleza , Ç£ ros, &oeraloaó vazdaimadaquecon-
doque em fua viajem pajfou ,ate que tou a Fero danhaia como Ioaõ de quei-

faleceo, £s> da chegada de cide arbu- ros viera ter a baia das vaquas, & que
do, 6> Pêro quarefma a índia, que querend ) fazer carnagem entrara mea
partirão do regno depois delle. legoapelo íertaõ,onde os da terra o ma-

tarão a elle, &aomeftre da nao,&pi-
73 ^ro danhsia era capitão de huma loto, &dos quecom elleforaõ naõ ef-

Jl das nãos que hiaõ em companhia caparão mais que Antaõ de gà ferivão

de dom Francifco D-ilmeida pêra ficar da nao, muito ferido & outros quatro,

por capitão da fortaleza quefeauiade & que partidos daquella baia topaião

fazer et» çofala a qual mo fe perdeo com a nao de que fora por capitão loão

no porto de Lisboa. Pelo que el Rei leite, ôc pedirão a George mendez que
mandou a domFrancilco, que deixaf- lhes deite capitão pêra os reger, & hum
íeelta fortaleza, &foffe fazer a de Qui- piloto queosgouerna!Íe, &queGeor-
loa, como tudo fica dito ja apontado, ge mendez lha rogara que fe paffaíle

Partido dom Francifco , el Rei man- pêra aquella nao por capitão delia, &
dou fazer prelles leis nãos, de que deu lhe deraoitumeílre para mandar avia.

a capitania ao mel mo Pêro danhaia. Depois da vinda de George mendez,
Das outras nãos o eram Francifco da- & de loão vaz dalmada chegou Anto-
nhaia , riho do mefmo Pêro danhaia, nio de magalhaés irmaó de Pêro bar-

que hauia de ricar por capitão do mar reto em hum batel com recado a Pêro
em çofala com duasnaos, & Pêro bar- Danhaia de oomo ficara no cabo de
reto de magalhães que depois da for- S. Sebaftiaõ, por quanto o feu piloto,

taleza acabada auia dir perà Índia por por naõ iaber o parcel, naõ ouiaua de
capitão das outras quatro, os outros o cometer, que lhe mandaffe ofeupa-
capitães eram Ioaõ leite , natural de ra o leuar daquelle porto ao de C,ofa-
Santarem, & Emanuel fernandez,que la, o que labido mandou la IoãoVaz
hia prouido da feitoria deita fortaleza, Dalmada com a lua nao, & com elle o
&loaó de queiro<. Efta armada partio piloto de Francifco danhaia. Checado,
do porto de Bethelem hum domingo Pêro Barreto a barra de çofala , Pêro
dia da Trindade xviij de Maio domef- Danhaia entrou para dentro com qua-

mo anno M.D.v, & tanto a vante co- tro das fuás nãos mais pequenas, por-

que
»
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que as duas por ferem grandes deixou cençi paia fazer huma fortaleza , of-

de fora, onde depois de furto mandou ferecendofelhe a tudo o que lhe delle

logo recado ao ienhor da terra per no- mais foíTe neceílario, doqualdefpedi-
meC,ufe perafe vercomelle,asquaes do fe faio com elle hum mouro muito
viftasfe ordenarão em numas cafasque pri vado dei Rei, por nome AcoteAbe-
tmha fobelo rio junto de huma povoa- xi de nafçao, fazendolhe muitos olíe-

çaõ, chamada Sagoe, de obra de mil recimentos, pelo que Pêro danhaia fa-

vizinhos, de que muitos eraó mouros bendo a valia que eíte Acote tinha,

mercadores, quedalitratavaóem ouro com hum prefente que mandou a eí

para Quiloa, Mombaça , & Melinde, Rei, lhe mandou outro a elle, em re-

porque os mais do lugar, coita, & fer- torno do qual lhe mandou Acote vin-

taõ laõ gentios, cafres. As calas eram te Portugucles que tinha em feu po-
grandes, térreas cubertas dolla, aspa- der , que eram dos que efeaparam da
redesdefebebarradasdebarro: tinhaó nao de Lopo fanchez do qual Acote
muitos pateos cercados com arvores, fegundo dixerão forão fempre muito
& caua ao redor delias, com febe def- bem tratados. Pêro danhaia trabalhou

pinheiros tecidos mais forte que lefo- com ajuda Dacote por ajuntar logo l

ra pedra, & cal, dos quaes eípinhos, achegas que lhe eraõ necefjarias ptia

tecidos em Handes, & Alemanha cer- a fortaleza, & depois de juntas as mais

cam os jardins comfuascauas, porque afundou entre o lugar deb^igoe & ou-

aflim os tem por mais feguros dos la- tra pouoaçam dobra de quatrocentos

drões. O Rei ou fenhor de çofala feria vezinhos junto da barra, naqualfeco-
homem de fetenti annos, alto de cor- meçou de trabalhar aosxxj, dias deSe-
po, baço, membrudo, &cego, ouual ptembro do mefmo anuo de M. D. v,

fegundo os da terra deziam, fora mui- & lendo ja a mor pane da obra feita,

toesforçadocaualeiro,&temido,'com Pêro barreto fe partio peràlndia com
o qual Pêro Danhaia le vio neltas ca- a fua nao, & com a de Pêro danhaia .

fas, em huma camará pequena, armada de que foi por Capitam Gonçalo Al-

de panos de feda, lançado lobre hum uarez que viera por piloto da trota. N.i

catei, cuberto com hum pano de leda, obra da foitaleza fe continuou com:

& junto delle hum grande molho de muito trabalho , & diligencia ate o ri. i

azagaias. Ella camará eítava no cabo de Nouembro, & fendo ja quaii acaba-

de huma fala muito comprida , & ef- da , Pêro danhaia mandou a feu filho

treita, na qual eltariambemcemmou- trancileo danhaia que folie correra

ros baços, defeubertos de cinta peia coita ate Moçambique, & com elle

cima, &pera baixo cachados com pa- Gonçalo Vaz de Góes , que alli viera

nos de feda, & algodão, & outros taes ter, & loaõ Vaz dalmada que fe auia

fobraçados com rotas de feda nas ca- dir dahi para a Índia, & lhe deu mai*

becas, & nas maôs ramaes dalambar

,

outro navio de que hia por capitão .hú

& nas cintas cutellos nus , com tachas leu criado , que auia de ficar com elle

de marfim, guarnecidos douro, aíTen- cm guarda da coita. Gonçalo Vai do
tados todos em trepeças baixas , com Góes, & Ioão Vaz Dalmada fe aparta-

os aíTentos de couro com cabello, os raó em Moçambique delrancifco Da-
quaes, em Pêro danhaia palTando pela nhaia,&foraóteraQuiloa,ondeacha-

íala com os capitães, feitor, & gente, raó Pêro Barreto, & Gonçalo Aluarez,

nobre da frota porque a outra ficaua a & Lucas Dafonfeca que le perdera da
porta da fala, fe aleuantarao todos fa- frota do Vicerei, onde pouco tempo
zendolhe grande cortefia com as cabe- depois veo ter Krancifco danhaia em
as baixas „quafi ate o chão. Entrando hum zambuco que tomara de rr ouros;

fJero Danhaia neíta camará el Rei alli porque a fua nao fe perdeocom outra

cego como era lhe fez muita cortefia , que tinha tomada de Cambaia, carre-

ei gafalhado, & logo alli ouve delle li- gada de muita roupa. Os quaes todos
debai-
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debaixo da capitania de Pêro Barreto, nuel Fernandez , remçteo a elle, & lhe

ie partirão de Quiloa.perà Índia, na ío- cortou a cabeça. O que feito os noflbs

mana lanctadoannode M.D.vj.ècche- ficarão fenhores das caías, cc do lugar*

garam a Anchediua a xviij. de Mayo, aos moradores do qual Pêro Danhaia
onde todas inuernarao,íaluo Lucas Da- mandou, que íenaó íezeíle mais mal,
ronieca que paliou. Partidaseftasnaos do que ja era feito. Acabeça deC,ufe,
Pêro Danhaia continuou em acabar de por fazer efpanto aos da terra, foipo-
lodo a fortaleza, pêra o que o ajuda- lta na ponta de numa lança na tranquei-
vam os melnos da terra. Mas vendo os ra da fortaleza, & em galardão doíer-
mouros que lhes urauam muita parte uiço que Acote fez era, & amizade lhe

do reígacedoouro que ellesfohiamfa- deu Pêro Danhaia aquelle ltnhorio de
2er com os mercadores que vinhaõ C,ofala, & o inuiítio nella, em nome
do fertam, ordenarão de lançar da ter- dei Rei dom Emanuel em acto publi-

1a os nollos, dando a entender a C,u- coque íe pêra illb fez, o qual Acote o
le, que nolia vinda naõ fora a bulcar aceitou, declarandoíTe porvaílalo dos
lua amizade, íe nam pêra o lançarmos Reis de Portugal, com promella de
da terra, como o tinhernos feito em íempre os íeruir bem, & lealmente, do
Quiloa, & em muitoslugaresdalndia, que tudo fe fezerão eítromentos pu-
com asquaespaU-uras, & outrasdaca- blicos, allinadosporelle,& pelos prin-
lidade , o induziram a fazer íecreta- cipaes da terra, ik por Pêro Danhaia,
mente mais de mil Cafres, pêra de fu- & ofticiaes da feitoria, & outros Por-
bito darem íobre os noiros, & lhe to- tuguefes, que leriam ate quarenta por-
marem a fortaleza : do que Pêro Da- que os mais erao ja mortos de doença
nhaia foi aui:ado pelo mouro Acote, por a terra fer de mãos ares, & doen-
que aliem da amizade que nifTo mof- tia: da qual infeiçam Pêro Danhaia fa-

traua, íe lhe ofiereceo pêra o ajudar leceo dahi a poucos dias, em cujo lu-

com toda fua valia, o quefabendo Pe- gar íoccedeo o feitor Emanuel Kernan-
To Danhaia le começou daperceber dez, que depois de íer capitão fez den-
com amor deíiimuliçaó que pode pe- tro da tranqueira húa torre de pedra,
ra o dia que feita guerra auia de decla- & cal muito forte. A qual capitania el-

rar,no qual osCafres vieram cometer le feruio pouco tempo, porque noan-
os muros da fortaleza mui denodada- no de mil, & quinhentos, & íeis che^-

mente, com tiros darremeffo, & fetas garam a Índia Cidebarbudo, & Ema-
de fogo, lendo ja Acote lançado den- nuel corei ma que partiram do regno
tro, com. cem homens íeus parentes, depois de Pêro Danhaia, aos quaes el

&criados, com cuja ajuda os Cafres fo- Rei mandou que correfTem toda a co-
ram tratados de maneira, que fe arre- ira do cabo deboaSperança ateC,ofa-
daram a fora, aos quaes logo começa- la, a ver fe achauam novas de Francif-
ram de íeruir os tiros das bombardas co Dalburquerque , & Pêro de Men-
comque mataram osmaisdelles,oque donça , dos quaes Cide Barbudo , &
vendo os outros le arredaram a quem Emanuel corefmafoube o Vicereidom
os noíTos logo lairam , com Acote, & Franciico Dalmeida da morte de Pêro
íeguindolhtrs o alcance, chegaram aal- Danhaia. Pelo que defpachou logo por
dea, onde eftauaô as caías de C,ufe, nas capitão de C.ofala Nuno Vaz Pereira,

quaes entrando Pêro Danhaia íefoidi- ao qual mandou que decaminhoprou-
reiro à fua camará , o qual pofto que uelíe nas diferenças que auia em Qui-
fcíTe velho, òccego, naõperdeooani- loa, por o Rei Mahamed Anconij fer

mo, &coraçam de bom cavaleiro, ar- morto per treiçaõ dei Rei deTirendi-
remeííando as azagaias, quetinhaapar cundi, parente do Rei Abrahemo def-
de íi contra a porta da camará , com terrado , & por alcaide mor mandou
huma das quaes ferio Pêro Danhaia no Rui de Britopataliam. Pelo que Ema-
peícoço , o que vendo o feitor Ema- nuel Fernandez íe foi perà Índia, no

Y nauio
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nauio em q elles vierão, fem mais que-
rer ieruir de feitor, tendolle por agra-

vado Jo Vicerei lhe refponder taó mal
asm.rces, que por galardão de íeus
feruiços, eiperaua.

CAPITULO X.

Em que fe trata da terra de Cofala ÇfJ

dos coftumes dos que nelLi vtuem
)

i£ uo grande regno de Beno-
motapa.

OS feriptores antigos partem a K-
thio^ia em fupenor, & inferior,

no qual íuperior Oriental eltà o lugar,

ik terra de C,ofala, na coita do mar a

q.ue chamaõ Pralfodum. titãs duas
hthiopias tomarão nome de Ethiope,
li lho de Vulcano, que foi Rei , ik le-

nhor delias. Diz Diodorobiculo, que
fôramos tuhiop es os primeiros homés
que tiveraõ conhecimento de Deos,&
primeiro ularam religião, ik ceremo-
nia 3 no culto deuino , & foram os pri-

meiros que acharão o modo de eicre-

uer, ik que delles veo o conhecimen-
to deitas coufas aos Egypcios donde
diz que elles delcendem, ik tomaram
as leis porque fe gouemauam. Mas ef-

testthiopes a meujuizo deuemdefer
os da cerra do Abexi , por ler gente, q
a muito tempoquetemlei, & delia era

a Rainha baba, que veo viiitar a Sala-

nuo, ik daquelle tempo pêra ca liue-

ram conheciraéto da lei que Deosdeu
ao ludeus per mão de Moyfem , ik não
os que j.rzem domar Darabia, ate o ca-

bo, de boaSperança, ècoiinaldiiío, he

lerem taó incultos & bárbaros como
iam. Antiguamente tiueramos tLthio-

pes, que aJttdpusdeoles, hum im mor-
tal, que he criador de todalas coufas,

ik as rege tem nellas auer nenhum de-
feito, & outro.mortal que tem por in-

certo, alli a elle, como as coutas que
ir por elle regem, &gouernam.Heto-
d.i cita regiam dos Ethiopestam abun-
dante de minas douro, que faziao an-

tiguamente mais cabedal de cobre, que
delle, ccoeitimauão mais. Screue He-
ródoto, que querendo Cambyfes Rei
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da Pcrfia , filho de Ciro fazer guerra em
hum melmo tempo aos Carthaginen-
fes, &aos Ammonios,&aosLthiopef:,
que a eitesOrientaes mandou léus em-
baixadores, pêra por amizade os lob-

meter a feu Império, pelosquaes man-
dou em prefente ao Rei que entaóera
entreoutras algumascoufas, joiasdou-

ro, de que fe o Rei rindo em defpre-

zo do prelente, mandou moltrar aos

embaixadores as cafas em que guarda-

uam os malfeitores, onde em lugar de
ferro viram, que eraó de ouro todalas

cadeas , ik outros inltrumentos com
que aquelles homens eltauam prelos.

Di qual abundância de ouro, tiueram,

os Gregos ocaíiam de fabularem ie-

gundofeucoltume, duendoque ame-
la do Sol eltau* nelta regiam das duas

Ethiopias, dan lo a entender , ler to-

da efta terra huma palta douro, a que
quiferam poer nome de meia do sol.

Áoqual planeta atribuem os Poetas, cc

Alauemiítas o metal do ouro. Entre
outros muitos coitumes antiguos dei-

ta gente, era hum, que ie o Rei tinha

algum geito bom , ou mao, ou alguma
aleixam do corpo, ou manqueira, ou
vicio , ou virtude, que todolosn>bres,
ik domelticos de lua caia trabalhavaó

polo imitar noscoltumes, ik puh man-
queira ou aleijam, ie aleijavaó todos,

da mefma parte do corpo,- donde o Ret
era aleixado. Oqualcoitumenaõleile
guardam ainda, porque naó falei com
homem Portuguesqueeltiueiljna cor-
te do Rei de Benomotapa , nem pus
iito aqui, fe não pêra exemplo que os
Reis, ik Príncipes fe deuem muito
guardar de terem maosgeitos, ik cof-

tumes, ik modos de falar porque del-

les tomaõ os criados, familiares, &iu-
geitos as taesmanhas, dasquais osque
os criam, òc ínltituem , & andam no
tempo da meninice , cc tenra ida le

apar delles, os podem pela mor parte,

por bons modos, & hor, eitos exem-
plos, divertir. Nolertaõdeita terra de
C,ofala, tk mais aquém peta nos, co-
meçando quafi do cabo da boaSperan-
ça, jaz o grande regno de Benomota-
pa, ao qual eíte deC,ofala erafugeito

antes
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antes que nos vieíTemos a efta terra, daquelle regno de Benomotapa, do
Do qual regno Rei, & coíluroes farei qual os habitadores iam todos pretos

aqui hum dilcurlo no mais breue mo- de cabello frilado , a que os vizinhos

doque poder, por meparecer queíam comummente chamam Caíres, nam
todas eítas couias de calidadeque me- adoram nenhum idolo, nem o tem:
recém fazerfe delias mençaõ em elta crem que a humíóDeoscriador deto-
noilaChionica. O Rei deita província dalas coufas, ao qual «doram , & len-

he grande lenhor porque legundo di- comendam, no que parece que em
zem , tem em circuito ieus lenhorios parte continuaram ate agora , no que
mais de oitoetntas legoas, afora algús atras dixe, do leu antigo modo decrer:
Reis, & fenhores que lhe obedecem, tem por religião alguns dias de guar-

& pagam tributo douro, do qual ja os da, entre os quaes entra o diaemque
da terra tomarão o goilo que lhe os nalce o íeu Rei. Nenhum crime caíti-

m ouros que antrellesviuem, deram de gam com mor rigor, que o da feitiça-

muito tempo a efta parte, & lhe nos na, porque a todolos feiticeiros ma-
acrecentímos, emquaíi íetenta amos tam per juítiça , lem perdoar a nenhu,
que a que delcobrimos eítas provin- tem tantas molheres quantas podein
cias. Todo efte regno de Benomotapa manter, mas a pumeira he como íe-

he muito fértil de mantimentos, frui- nhora das outras, & os filhos delta faõ
tas , & criaçoens, a nella tantos Ele- herdeiros, nem calam lenam com mo-
phantes brauos, que fenam palia anno lher a queja vieile íuapurgaçam, por-
nenhum, emque naõmatem osque os que tem que le antes delhevirconhe-
caçam de quatro a cinco mil de que cem homem, que os filhosquepareto,

vai peralndh grande foma de marfim, iaõ todos fracos & de pouca vida. Kf-
fie mui abundante douro, o qual fe te Rei de Benomotapa lem grande ef-

acha em grande cantidade.afíi em mi- tado, íeruelle em giolhos, com falva.

nas, como em rios, & alagoas : deitas Quando bebe ou toíle, ouelpirra, to-
minasahihumasnoregnodeBatua, de dus, os que eftaõ na cala em alta voz
que oRei he vaflalo do deBenomota- lhe dam profaça, & o meímofazemos
pa, a comarca emque eítam fe chama que eítam fora de caía como ouuem
Toro a toda em campo rafo, & fam as eites, & de maó em maó corre opro-
mais antiguas que le fabem em toda faça, & le lhe dà per todo o lugar, <£
aquella regiaõ. No meo deita campi- alíi fefabeque bebeo elRei, outufiio,
na elta huma fortaleza, toda laurada e efpirrou. Neite regno nenhuma caia
decantaria muito groUa, & grande, tem porta, faluo a^ dos fenhores, &
pela banda de fora, & de dentro, de pelfoas principaes , ifto per priuilegio
obra muito prima , & bem afíentada, que lhes el Rei pêra iílbdà, &dizque
tanto que fegundo dizem , fe naõ en- as portas fe nam põem nas caías , fe-

xerga cal nas junturas delia : fobella nam com temor de ladroes, &malfei-
porta deita fortaleza eíta hum litreiro tores, dos quaes elle he obrigado, co-
talhado em pedra, que por muito an- mo Rei a guardar feu pouo, & fobre
tigo le não entende o que quer dizer, tudo os pobres. As cafas Iam todas de
tem alguns comaros que aquella cam- íebe barradas de barro, do modo, que
pina faz, eítaó outras fortalezas feitas pintei as do Xeque deC,ofala. Ufa ef-

do mefmo modo, nas quaes todas tem te Rei duas infignias, de que huma he
el Rei capitães, & oque fepodedellas huma enxada muito pequena , com o
julgar he, que foraÓ feitas para guar- cabo de marfim, que traz fempre na
da daquellas minas douro, & receber cinta, perque dà a entender a feus fu-
o Principe que as mandou fazer alli o geilos, que trabalhem & aprovem a
direito, que lhe delle pagauáo, per of- terra, pêra com o que ganhaó pode-
ficiaes que pêra illo nellas teria , por- rem viuer em, paz , fem tomarem o
que aliim o fazem ao prefente os Reis alheo, a outra infignia fam duas aza-

V ii gaias,
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gaias, de moítrando que com huma a dou Paio deSoufa, L r>poChanoca,&
de fazer jultiçi , & com a outra defen- Nuno Vai Pereira & outros capitães

der leu pouo. Trás continuadamente que per todos eram noue , os quaes

na fua corte todolos filhos dos Reis & por ma nauegaçam vieram a viita do
íenhores que lhe fam fugeitos , a hu- cabo de Comorim, donde conltrangi-

ma por lhe terem amor de criação, & dos das correntes foram ter ao porto
a outra por fe lhe os pais não aleuanta- de Gabalicao, a que os nrllbs chamaõ
rem com as terras, quedelletem. Traz Gale, que he na ilha de Zeiland.oque
fempre no campo, quer feja em tempo fabido pelo Kei , com medo que lhe

de pa/., quer de guerra hum exercito nam deitruiUem a terra , & queimal-
de muita gente , de que o capitão ge- lem algumas nãos que eltauam no por-

ral te chama Zono, & ílto faz para ter ro, mandou hum prefente derefrefeo
a terra pacifica , & ie lhe nam aleuanta- a dom Lourenço, pedinuolhe paz, &
rem alguns dos Íenhores, & Reis que amizade, fobelo qual recado, ficando
lhe iam fugeitos. \vanda todolosannos nas nãos arrerens, mandou dom Lou-
muitosdosprincipaesdefuacorte, per renço vilitar el Rei per humcaualeiro,
todos léus regnos, & fenhorios a dar per nome Fernara Cotrim , com outro
fogo nouo, o que le faz da maneira fe- prefente, & depois pêra aiTentar pazes

guinte. Cada homem deites em che- Paio de íjoufa, o qual os recebeo em
gando as calas d >s Reis, (enhores, ci- huma grande fala , allentado em hum
dades, & lugares, manda apagar em eltrado cuberto de alcatifas, & pannos
nome dei Rei todo o fogoqueahia, & de leda, elle velHdo em hum baju de
depois de apagado , vem todos tomar feda, & na cabeça huma carapuça de
delle, em final de obediência & quem borcado,comdouscornosdouro,cotn
iíto naó faz he tido por tredor & re- muita pedraria, cingid i de hum pan-
bel, & portal o manda el Rei cafti- no de leda que lhechegaua ^teosgeo-
gar, & fe he pe.foi, ou cidade pode- lhos , defcalço com muitos anéis nos

rofa, manda fobrelles o capitão Zono, dedos dos pes, & das mãos , & arre-

que fempre andi no campo, pêra acu- cadas nasorelhas, tudodepedraria, &
dir a elhs coulas. Outros muitos cof- polto que folie de dia de cada ilharga

tumes tem , que aqui naó ponho por do eftrado eltavam três homens com
euitar prolixidade. muitas tochas de cera acefas na* maós,

aliem deltas auia outras feiras de prata

CAPITULO XI. íobre que eftauam candieiros também
de prata que fe alumeauaó com azeite,

*De como iudodom Lourenço bufenrat que dauam muita claridade: nalalaef-

ilhas de Maldivaper mandado do Vi> tauam muitos homensnobres bemata-
cerei feu pai

, foi ter a ilha de Zei- viados ao feu modo, perante osquaes
lãd% fS do que ahifez, y & do Jitio ,& Paio deSoufa paliando com osPortu-
cojiumes dos da terra. guefes que acompanhavam, chegou a

el Rei , que lhe fez muita honra & lo-

NO mes de Nouembro de Mil, & go alli allentaram que elle eraconten-
quinhentos, & cinco em que fe te de dar cadanno como per tributo a

a armada que auia de tornar para ore- el Rei de Portugd quatrocentos baha-
gno fazia preftes, de que era capitam res de canella a condiçaóque léus por-
Fernão Soarez , co no atras fica dito tos, & fugeitos ficairemlobnollaguar-
mandou o Vicerei feu filho dom Lou- da, pêra os defendermos dos que lhes

renço, as ilhas de Maldiua, que eitam quifelíem por nollo refpeito fazer dã-
fellenta legoas de Cochim , pêra fazer no , no que dom Lourenço conlentio
prefa nas nãos que per dentro delias condicionalmente, fe o \ icereileupai
paliam de Malaca, Camatra, Bengala, o ouveile por bem, a qual canella foi

& outras prouincias, & com elle man- logo entregue, & carregada nas nãos,

&en-
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& entreranro que fe fazia a carga dom flão, & lhe poferão nome dom Ioão,

LnurençomandoucomltcençadelRei aquém eu ouvi dizer que tinhaelRei-
aiientar em terra hum padram de pe- de Calecut hum rubi tamanho , como
dra, com as armas, &diuiladoregno, hum ouo de franga, taô perfeito, que
emlinalquetomauapoiledaquellailha, de noite daua de li claridade como
em nome dei Rei leu fenhor. O que
feito, fe tornou peraCochim com ef-

ta canella, & algúas nãos quetomara de
mouros, a qual o V icerei mandou car-

regar nas nãos de loaó daNoua, cvde
ValcoGomes Dabreu, per quem man-
dou hum Elephante aelRei, que foi o
o primeiroque da Índia veo a eltes re-
gnos, as quaes nãos partiram de Co-
chim em beuereiro, de Mil, ik qui-
nhentos, Òcíeis.E porque ailhadeZei-
land he huma das nomeadas da Índia,

numa candea. Os do leriam da ilha

Iam gentios , & os dos poitos domar
os mais dellesmoutos, falaotcdesCa-
narà, & Malabar, & tem quali os mel-
mos coltumes ik veltidos : laó homens
fracos , & pcuco de guerra, muito afe-

minados, & dados a viços, iaõbemdil-
poítos, & de bons corpos , & parecer
tem pot honra lerem barrigudos. No
meo delia ilha a nua ferra da qual lae

hum pico muito alto, em que no mais
alto delle efta huma alagoa pequena,

ik mui frequentada dosnoflos, direi dagoa nadiuel, ik junto delia huma la-

della lummanati.ente algumas particu-

laridades he muito fértil de mantimen-
tos, fruitas, cc heruas de cheiro, prin-

cipalmente daruores delpinho , & la-

rangeiras , que todo anno tem fruita,

gea, ik nella humapegada de homem,
que os da terra dizem que he de nof-
lo padre Adam, a que elles chamam
Adambaba, ik que dalli lobioao ceo,
junto da qual lagoa elta huma Ermida

ik írol, o que tudo nalce pelos matos com duas fepulturas onde elles crem
lem fe plantar, nem femear, a nella que foraó fepultados os corpos de A-
muitos bolques da aruore da canella, dam,&Eua. t ltepico, ik ermidalaõ
que le quer parecer com o loureiro, entre os mouros de grande deuaçam

,

de que le carrega muita pêra fora : a ik vem alli muitos em romaria, ik de
muita pedraria. í.rubins, balais, jacin- mui longe, kbem ao alto delle peref-
tos, çafiras, topázios, jagonças, ame- cadas de cadeas de ferro muito grof-

tiltes, criíolitas, & olhos de gato, no ias. Aterra ao derredor delta feria em
mar delia fe pefcam perlas, aljôfar que elia o pico , he toda alagadiça, &
grofib, ik meudo, criamíe nella mui- pola agoa paliam elles romeiros que
tos Elephantes que vendem pêra Cam- lhe da muitas vezes pela cinta ate che-
baia, Narfinga, & Malabar, & os delta garem a ferra, & dahi fobem ao pico,

ilha Iam os mais domeiticos, & que fe no qual fe lauam nagoa da lagoa , ik:

mais alinha enlinam , & amanfam que fazem o cala , o que feito fe tem por
abloltos de todolos peccados que ate
entaõ cometeram.

CAPITULO xir.

nenhuns outros que fe Caiba. A nella

fete lenhores , a que elles chamão Reis,

dos quaes agora he o principal o fenhor

da cidade de Columbo. Dizem que tem

elte Rei hum Rubi de hum palmo de

comprido, & degrofTura de hum ouo *De como dom Lourenço foi por man
de galinha, que por fer muito limpo dado de feu pai correr acojta do Ma
da de noite tamanha claridade como
huma grande vela, o que parece fabu

la , com tudo alembrame que el Rei/

de Calecut mandou hum feuNaire,no ^

anno de mil, & quinhentos, &quator-

2e a el Rei dom Emanuel, pêra andar

na corte, &aprendero mododella,&
a lingoa Portuguefa , o qual le fez Chri-

labar, onde desbaratou huma arma-
da dei Rei de Calecut , tê de como fe
desfez a fortaleza 'Danchediva.

TOrnando dom Lourenço da ilha

de Zeiland, o Vicerei lhe man-
dou que com as melmas nãos , & ou-
tras mais foíTe correr a coita do Mala-

bar,
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.bar, ate a fortaleza de Anchediua , i ma gale, &efcreueo a dom Lourenço,
qual proueo dalgumas coufas de que
tinha neceílidade. b, delpedido do ca-
pitam Emanuel Paçanha , fe tornou a

Cananor, onde elteue alguns dias aju-

dando com lua gente o capuaó Lou-
renço de Brito na obra da fortaleza.

No qual tempo veo ter com elle hum
homem per nome Luis vuartman na-

que le apercebi (fe pêra pelejar com
armada de Calecut , & que a Luis
Vuartman delle todo o dinheiro que
ouueile roilter pêra tornar a Calecut a

ver le podia trazer os dous ivlilandes:

o que cile negoceou de nuneira que
allentaraó os Milaneks de le vir pera

os noflos, mas o trato foi deícubeno,
lurai de Bolonha em Lombardia, que & elles ambos mortos pelos mouros,
andara por muitas partes do mundo, & Luis Vuartman le 1 aluou, & aco-
de que eícreueo hum tratado, o qual lheo paraa fortaleza deCananoi. D( n

diiendoihe quem era, & como vinha Lourenço como teue recado de leu
de Calecut pêra auiiar o Vicerei, de pai para ir pelejar com a aroiada dei
como cl Rei de Calecut fazia huma Rei deCalecut, le apercebeo comíua
groiVa armada pêra guarda das nãos frota, de que eram capitães , Rodn-
c;ue hiam, & vinham a feus porto>-, a go rabello , em cuja nao , que era de
qual nam tardaria muito que naó faille quatrocentos toneis, hia dom Lourcn-

,

pêra acompanhar muitas nãos de mer- ço, Phelipe rodriguez , r/ernam Mer-
cadores de Meca, que eltauão de ca- mudez, Nuno vazpereira, Lr poCh;>
minho, ate as poer em faluo dasnollas noca, Gonçalo de Paiua, Antão Vaz,
armadas, & que aliem diíto lhe trazia loaõ ferram, Diogo Pirez, Kranciíco
recado dos Milanefes , que andivam
com el Rei de Calecut , que arrepen-
didos do que tinhaó feito coroo Chri-
ilãos que eram fe queriam reconciliar

Pereira Coutinho, & Simaó Maninz.
Neltas onze velas iriam oitocentos lol-

dados Portugueíes, afora outros da
terra, com a qual frota foi dom Lou-

j"'im Deos, & virle pêra o feruiço dei renço cometer a de Calecut, em que
Rei de Portugal, os quaes deuia de entre nãos de guerra, & de mercado-
mandar vir , porque em quanto elli- res, em cuja guarda íaira, auia oiten-

ucifem em Calecut nam podiam dei- ta, & quatro nãos, & cento, & vinta-

xar de fazer artelharia, da qual tinhaó quatro paraos. Com avilta delta arma-
jafundilas roais de quatrocentas pe- da ficou dom Lourenço lulpenfo, nam
ças groíTis & meudas, & lhe fariam por lhe faltar animo, le nam receolo
cada dia fundir mais, & que o pior que.fezelle elpanto a alguns dos nof-

,que era que perforça lhes faziam enli- fos tanta multidam de nãos , cc fufta-

tí&r o modo da fundiçam aos mouros, lha, com tudo como tinha allentado

& malabares, & que pois elle alli ef- de pelejar, & aíli fora o parecer dos
taun que tinha por exeufado ir mais capitães, & fidalgos da frota , abalou
adiante buícar o Vicerei feu pai , que contra a dos imigos os quaes, polto
lhe pedia que prouuelíe com diligen- que lhe mandaiTem dizer que os dei-

cia noquelhe dixera,porqueaí!icum- xalTe ir em paz guiar algumas nãos de
pria a leruiço de Deos, & dei Rei de mercadores aos portos, pêra onde hião,

Portugal, dom Lourenço lhe agrade- nam achou delcuidados nem delpro-

ceo muito o trabalho que tomara, & uidos ,
porque le a noira frota lhe fez

o perigo em que fe pofera para dar rolto, o roelmo fez a lua, athe chega-
hum tam bom auifo, & lhe fezpor if- rem a tirodebombarda, dequehuma,
1<> mercê, òc paliados tresdias, que o & daoutra parte le fez huma temero-
alli teve contigo, o mandou aCochira . la falua, com lom de trombetas ataba-

na gale deloaõferraõ, pêra dom Fran- les, & outros inltrumentos, que toca-

cifeo Dalmeida feu pai delle faber o vam dambalas frotas , tudo a vifta de
qu^ paliava, donde o dom Francifco Cananor , & dei Rei, que tudo via mui-
tornou a mandar peraCananor na mef- to bem do lugar onde eitaua.Dom Lou-

renço

f
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ren^o encaminhou perà capitaina dos peleja fe achou em mor perigo, foi

Mouros, na qual lançou o arpeo qua- loao ferram, porque tiveram cercada

tro vezes antes que aferralTe, entran- alua gale per bom elpaço, mais de cin-

doa logo , dos quaes os primeiros to- coenta paraos , de que le desfez com
ram dom Lourenço , Philipe Rodri- afaz trabalho, & com muitos dos (eus

guez, loaõ Homem, Kernam Perez feridos. Neíta reuoita , ik arroido de
I)andiade, Vicente Pereira, & Rui bombardas, & outros tiros darremel-

Pereira , ftguindo outros muitos trás fo, aferrarão quatro paraos grandes, o
elles, mas ilto naó foi fem grande re- bargantim de Simam Mart z , & aíli

liltcncia dos imigos , porque na nao aferrados todos ficaram hum pouco
avia feiscentos homens dos mais lu/.i- afaltados danolla frota, & como os pa-

dos de toda a frota, que aili no entrar raos erâo altos, & o bargantim muito

delJa, como depois, o fezeram a mo- ralo, os nolíos fe recolheram da coxia

do de bons caualleiros, com tudo os pêra baixo da tolda do bargantim, os

noflos os tratarão de maneira que ou mais delles feridos. Defpejadaacoxia,
monos, ou catiuos , ou que fe lança- os imigos entraramobargantim,oque
ram ao mar a nao foi de todo defpeja- vendo Simaõ martinz , canlado como
da. Acabado elte negocio, dom Lou- eftaua remeteo da tolda a elles , & os

rcnço acodio aNunovaz pereira, que enxotou todos fora do bargantim, lan-

con» a iua carauella fora aferrar a lota çandoile huns ao mar , & outros aos

capitaina dos imigos, ficandolheatra- paraos. Eftes quatro paraos forão lo-

veifada debaixo da proa, &com o ar- go íocorridos doutros quatro, &ven-
Jar que fazia a carauela, cuidarão de do Simaõ martinz o perigoemque ef-

íe ir ao fundo, & com as fetas, &lan- taua , tomou hum barril desfundado,
çasdarremeiíb, que lançauaó dos caf- & na boca lhe atou numa pelle, com
tellosdauante fetinhaó todos por mor- a qual parecia fer húa bombarda grof-

tos, do qual perigo os tirou dom Lou- fa , & o barril aíli enfeitado afTentou

rençoern chegando, porque logoaba!- pêra a banda donde eítauam os mais
roou a nao, òc a entrou , & nam fem paraos, contrafazendo que lhe queria
menos trabalho, do que fe leuou no poer o fogo , o que vendo os imigos,
entrar da capitaina, porque nella avia com medo da bombarda contra feita,

quinhentos homens luzidos, &acoítu- fe alargarão todos , do qual perigo li-

raados a guerra, dos quaes mataram, ure, Simam martinz le foi pêra dom
& captiuaram a mor parte outros fe Lourenço, a quem ajudou a desbara-

faluaram a nado. As nãos dos merca- tar fete paraos com que eltauaaosbo-
dores, come viraõ eltas duas desbara- tes. Os outros capitães ofezerãotodos
tadas, humas fe acolheram aos portos tam bem , que a frota de Calecut foi

deCalecut, & outras fefezerão ao mar desbaratada, fcíta peleja durou todo a-

pera fegairem viajem , pêra as partes quelle dia, & parte da noite , por fa-

pera onde tinhão tomado carga , com zer luar muito claro em que morrerão
tudoasoutrasnaos, & paraos deguer- dos imigos mais de três mil, dos Por-
ra poitoque vilfem taó mao principio, tuguefes morreram féis, & alguns Ma-
nem por ilfo deixarão de cometer com labares de Cochim, & foram muitos
muito animo a nofla armada , & com feridos, de huma , & da outra parte,

tanto impitu que nam auia nauio dos Meteram os noíTos no fundo muitos
no (Tos que não folie cercado de dez, & paraos, & dez nãos das quaes huma hia

quinze dos imigos , de que fe defen- carregada de Elephantes pêra Cam-
diam com muito trabalho, porque el- baia, tomaram duas bandeiras delRei
les vinham mui bem armados ik tra- de Calecut , & noue nãos em que al-

ziam muitaartelharia de bronco, &de gumas delias que eraõ demercadores,
ferro, com que tratauam muito mal os que naõ poderão efeapar, le achou ef-

noffos, & hum dos capitães que nella peciaria,& outras mercadorias de mui-
to
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to preço. Com elta vitoria, & deípojo
fe tornou dom Lourenço a Cananor, CAPITULO XIII.
onde foi recebido de Lourenço de
brito, & dos Portugueíes, & dei Rei, 'Davinda dei Rei Thelipe a Cajlella,
com muita alegria de todo .0 pouo da t$ da embaixada que lhe cl Reinam
cidade, excepio dos. Mouros , que ri- dou per dom7)iogo lobo baram*l)aL-
caram mui atimorizados deite desba- vito 05 da ida deTluartegaluaõ, 8?
rato. No começo defte capitulo tenho de Joam fotil a Roma, tiide comoel
dito como o Vicerei mandou íeuhlho Rei mandou fazer o Lojlcllo Real
dom Lourenço a ilha Danchediua a em Africa.
prouer nas coufas que foliem neceíla-
rias a fortaleza , & gente que nella ef- Vf Os negócios que fe atras aponta-
taua, ondeefteve alguns diasoque la- l\ ram, nelie anno de mil, & qui-
b:do pelo Cobaio leohor deGoa, &a nhentos , èc leis, dos que tocam ao
armada queoC.amorij fizera contraos regno, os derradeiros, foraõ deixar-
noifosj 8c como dom Lourenço era mos a Rainha em Abrantes com lua
pai tido Danchediua, onde nam podia cafa arlorrada , por cato da peite que
tomar tam alinha , por calo darmada auia quafi per todo o iegro, dequele
do Camorij, nam quis perder a oca- depois leguio grande fome , & carel-
lirtn do tempo : Pelo que no melmo tia de todalas coulas & el Rei em Se-
inltante mandou lobella fortaleza Dan- tuual, prouendo no aleuantamento,ò<:
chediua, huma armada de obra delef- uniam que em Lisboa fezera contra os
íenta nauios de remo , da qual era ca- Chriitã >s nouos , & em outras coulas
pitam hum Português arrenegado, per do regno, Africa , & índia, onde toi

nome António Fcrnindez carpinteiro aunado per hum caualleiro Português
de nãos , que fe entaó chamaua Abe- per nome simaõ Tinoco, homem que
delia, que foi humdosdegradadosque ieruira muito tempona^gucrrasoEm-
leuari a Pedralurez cabral, & deixara perador Maximihano, & depois foi

emQuiloa, donde vierater a eltaspar- nelte regno dos caualleiros da guarda
tes, per cujo conlelhooC,abaiofezef- da camará dei Rei , de como el Rei
ta armada, prometendolhe que fe to- dom Philipe era chegado a Chrunha
malfc a fortaleza Danchediua, lhe da- em Galiza com huma grolfa armada,
riaaCintacorà.Neltaarmadaauia mui- com que partira de Zeland, & com ci-

ta, & mui boa gente de guerra, a qual Ie a Rainha donna loanna lua mulher,
per elpaço de quatro dias cometeo O que labido, por el Rei, pelo pa-
mui esforçadamente a fortaleza : mas rentefeo , òv diuido que antrelles to-

fclroanuel paçanha fe defendeo de ma- dos auia, os m-ndou vilitar per dom
neira, que os imigos vendo quam mal Diogo lobo barão Daluito offerecen-

os tratauão tomarão por partido ale- dolhe lua amizade, & obras de bom
uantar o cerco, & tornaremfe pêra parente, & amigo. Dom Diogo foi

Goa. A qual fortaleza vendo o Vice- mui bem recebido deites dous Princi-

rei quam trabalhola era de loítentar, pes, & o defpediram com lhe fazerem
por eltar longe deCochim, perconfe- mercês, & per luas cartas, & de pala-

lho de todolos capitais, oc pelfoas de ura vlaram muitoscomprimento^coca
calidade , mandou dahi a poucos dias el Rei, oíierecendoife também pêra

dirribar, ao que ordenou que folie dom tudo o que lhe dellescompníle. fc.por-

Lourenço com a armada que trazia, que fe faiba o feruentilhmo, Òc gran-
pera que nella recolhelFe a gente, & a de defejo que el Rei teue em quanto
trouxeíle aCochim, òcaífi ficou a ilha viueo de fazer guerra aos infiéis da nof-

de Anchediuanamelma liberdade que fa fanta Fe catholica , aliem do que ja

dantes tinha, de ler commua a Chrif- atras nodifcurlo deltaChronica tenho
táos, Mouros, òc Gentios. dito acerca deite negocio direi como

nelte
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nefte anno de mil, & quinhentos, &
leis, mandou ao Papa lulio legundo,
Duarte galuam, do leu confelho , fu-

plicando a luaSanctidade, que períeu
ineo, & exortaçam tezeile tanto, que
os Reis , ec Príncipes Chrillãos orde-
naílem de fazer guerra ao Gram Tur-
co, & aofcoldaõ deBabilonia, pêra fe

cobrar a caiaòantadeHierufalem, pê-
ra , o que elle ofierecia fua peiloa, &
regno, com toda a armada a que feu
eítado podelíe abranjer. Mas o traba-
lho que el Rei pelo dilcurlo de toda
lua vida tomou fobreíta fancia empre-
ia , aproveitou pouco, pêra fe os Papas,
nem Reis, & Príncipes Chriftãos mo-
uerem a fazer hum taõ necefTario ca-
minho , & taõ proueitoío a toda a Chri-
ltandade. Ao qual negocio eítando a-

inda Duarte Galuam em Roma , man-
dou também loaõ íotil feu capellarn,

que depois foi Bilpo de çatim. Eneíie
meímo anno mandou fazer oCaítello,

a que poferara nome Real , defronte
da ilha do Mogador , que he pegada
com terra firme, obra de cinco legoas,

do qual negocio encarregou Diogo
dazembuja , que o edificou com mui-
to trabalho pelo grande numero de
mouros que fe ajuntou pêra lhe defen-
der elta obra.

C AP I TU L O XIV.

<De como el Rei mandou catorze nãos

a índia repartidas em quatro capi-

tanias , & da morte de Vafco Gomes
dabreu.

NO anno de mil , & quinhentos,

& fete, em que agora entramos

nam focedeo neíte regno couia que de

contar feja ate o mes Dabril , em que
partiram pêra índia catorze nãos re-

partidas em quatro capitanias, de que
os capitães erão George de Mello Pe-

reira capitão da nao Bethelem a mor
nao que ate aquelle tempo fora a ín-

dia, & hia com elle Henrique Nunez
de Liam, o outro capitão era Phelipe

de Caílro, & com elle George deCa-
ítro feu irmaó : o terceiro era r/ernam

Soares, debaixo de cuja capitania hiao

Rui da Cunha, Gonçalo Carneiro, &
loaõ Colaço, os quaes trescaphãesem
fe acabando da perceber , cada hum
delles partio logo de maneira que an-
tes de meado Abril , eílas três arma-
das que eram todas de nãos groíiàs

partiram perà índia. O quarto capitão

era Vaíco Gomtz Dabreu que fora na
armada do Vicerei, por capitaõdehu-
ma nao, & agora depois de tornado
ao regno o roandaua el Rei por capi-

tão de C,ofala ,
por ja ter íabido da

morte de Pêro Danhaia, & allim para

fazer huma fortaleza em Moçambique,
que auia de ficar debaixo da fua capi-

tania , com alcaide mor os capitães da
lua armada eraóLopoCabral, em cu-
ja nao elle hia, Rui Gonçalvez de Va-
ladares, Pêro Lourenço, &Ioaõ Cha-
noca, os quaes quatro capitães auiam
de guardar a cofia deide C,ofala ate

Melinde, fegundo a ordem que lhes

pêra iflb deíTe, & elle auia de ficar na
fortaleza de C,ofala, & Moçambique.
Leuaua mais o dito Vafco Gomez Da-
breu debaixo de lua capitania, Mar-
tim Coelho , & Diogo de Mello, os
quaes el Rei mandaua pêra andarem
darmada na Índia três annos , onde o
Vicerei ordenaíie. Com eitas ieis nãos
fe partio Vafco Gomez Dabreu do
porto de Lisboa huma terça feira, aos

vinte dias do meímo mes Dabril , &
fendo na cofta de Guine, a carauella

de loaõChanoca que por (er nauiope-
queno, & bom de vela , leuaua o fo-

rol, fe perdeo por ma vigia hua noite

no rio Senega. Os outros nauios fefal-

varam, porque nam vendo o foro! que
leuaua a carauella, nam por parecer
aos da frota que era perdida, fenaó

que fe adiantara muito por fer muito
ligeira cada hum começou a fazer fua

vigia, & quis Deos que fentiraro no
rolo do mar que erão perto de terra,

pelo que logo furgiram , & eltiueram

alli ate o outro dia, que fe foube que
era perdida. E por a gente deite reg-

no deGelofo fer roim naõ oufou o ca-

pitam de mandar ninguém a terra, &
fe foi a Angra de Bezeguiche a fazer

agoa-
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agoada , onde achou todolos da cara- Doutubro, & achou dentro no porro

uela, faluoocapmõ, e eicrivaõ, & George de Mello , Diogo de Mello,

cjuitue homens outros que os da terra RuiConçalvez de Valadares, & Anri-

retiueraó por mandado dei Rei, que que Nunes de Liaó que era da capita-

entaó eitaua naquella parte de leu reg- nia de George de Mello , & aíli foube-

no, osquaeslobreroubados, ouue per ram que nenhuma das outras naosque

refgate com áflaz trabalho, ri porque partiram do regno eram paliadas perà

tudo o demais que toca a eitaarmada, índia ao outro dia dachegadade Mar-

em comparação doutras coufasque no tim Coelho, chegou o batel da nao de

melmo tempo aconteceram na Índia, George de Mello, & nelle a gente que

fam iodas de pouca fuitancia , por iuõ fora no de Martim Coelho que íe per-

quebrarofio as outras, depoisque co- dera. Daqui le partirão perà Índia Dio-

meçar a entrar nellas procederei no go de Mello , & Martim Coelho aos

conco delta, ate o lalecimentode Vai- xviíj diasdo mes deNoucmbro,& por

co Gomei Dabreu, o qual partido de acharem ventos contrairos te torna-

Bezeguiohe, chegou ao porto deC,o- raó das ilhas de Maluane a Moçambi-
fala, aos oito dias de beptembro , on- que, onde arribarão aos íeis dias do
de achou Nuno Vaz Pereira, que co- mes de Nouembto , fem ate então íe-

mo atras fica dito , alli mandara por rem chegadas outras nenhumas nãos

capitão o Vicerei, per morte de Pêro das que partirão do regno, queas que
Danhaia, o qual lhe entregou logo a ja dixe. Alli inuei naram todos, onde
fortaleza, & le foi pêra Moçambique depois chegarão as outras nãos que

no nauio de Rui Gonçalvez de Vaia- faltauam deltas frotas , & porque n.i

dares , em companhia de Diogo de Índia íe foubelíe que eram alli chega-

Mello,& de Martim Coelho, que par- das, por naó ler paliada nenhuma n«o

tiram de C,ofala a dezanoue dias do ordenaram de mandar com recad;> .«o

dito mes, & indo com calmarias a re Vicerei, RuiSoarez commendadorde
das ilhas primeiras, dez ou doze legoas, Rodes, da criação de dom Diogo Dal-

aos cinco diasdomez Doutubroieen- meida Prio! do Cratio, que alli ficara

contraram com George de Mello Pe- da armada de Tnitaro da Cunha, fpe-

reira que lhes contou, como fora ter r*ndo pe!o nauio de Pêro Corelma,

ao cabo de Santo Augoítinho, & lem pêra fe ir nelle em bulca de Atonia

o poder dobrar fora tomar o cabo do Dalbuquerque,como o el Reimanda-
Monte em Guiné, fem ver nenhuma ua, o qual a vinte legoas de Moçam-
nao das que a^uelle anno partiram do bique topou a nao de loão Gomei
regno, & por George de Mello trazer Dabreu, que fe apartou da armada de
muitos doentes, & ter neceílidadede Triítam da Cunha , come» le ao diaa-

agoa, & refrefeo mandarão o feu pi- te dirá, de que por loaó Gomes ler

loto, & o de Martim Coelho nos feus morto deu Rui boarez a capitania a

bateis, a hum no que eitaua defronte George Botelho de Pombal, que le-

delks , os quaes depois de laidos das uaua no leu nauio & ambos ínuerna-

naos, começou a ventar ponente, que ramemLemo, ondeeiliueuõíete tne-

era bom pêra ir a Moçambique, pelo fes ancorados na coita br.-.uj ,

que pareceo bem que George de Mel- cendo muita fome , donde íe pa

lo fe partiile logo pêra la, pola necef- pêra a Índia, & a nao tm que hia Ge-
fidade que tinha , ec com elle Diogo orge Botelho fe perdeo em huma an-

de Mello, & Rui Gonçalue/. de Vala- gra junto de Patê, & a gente lefaluou
dares , & que Martim Coelho ficalle em huma carauella , de que era oapi-

fperando poios bateis, mas por o tem- tam , kmanuel Aluarez moço da ca-

po ler contrairo pêra í ai rem do rio, mara dei Rei que eitaua em Melinde»
elle ie tez a vela caminho de Moçam- & fe entaó achou em lua companhia,
bique , onde chegou aos xxiiij. dias & no mefmo caminho no golíam que

airar
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auaucffa pêra a índia pelejou o com-
mendador Rui Soarez com numa nao
de Meca, em que hiam bem quinhen-
tos mouros, de que fe desfez com mui-
co grande trabalho, & íe deiaferraraõ

da nao com alguns dos Mourosque os
tinham entrados os quaes mataram to-

dos, & deile modo paliou RuiSoarez
a Índia. Partidos Diogo de Mello, &
Martim Coelho de Moçambique, co-
mo arriba rica dito chegou ahi Duarte
de Mello, que Vafco Gomez Dabreu
rnandaua de C,ofala pêra fazer a for-

taleza, de que elle auia de ier alcaide
mor, & feitor, o qual depois de ter

mandado Duarte de Mello, deixando
por capitão da fortaleza de C,ofaia
Rui de Brito Patalim , que feruia de
aicaidemor fe partio com outros dous
capitães pêra Moçambique, pêra por
mor diligencia, na obra da fortaleza,

& a fazer a lua vontade , os quaes to-

dos três íe perderão mas em que pa-

rajem, nem como nam fe pode nunca
iaber, fenaó que a praia deQuiloa foi

ter hum maito , que fe conheceo fer

o da nao de Vafco Gomes Dabreu. El-

ta noua veo ter a Moçambique, aos

treze dias do mes de Março, de mil,

& quinhentos, & oito depois de Dio-
go de Mello, ÒcMartim Coelho ferem
partidos pêra o cabo de Guardafum,
CL os três capitaens-George de Mello
Phelipe de Caftro, & Fernatn Soarez
pêra a índia meado o mes Dagolio

,

deixando a fortaleza feita ateoíegun-
do fobrado, & huma Igreja da invoca-

çam de Saô Gabriel , com huma cafa

grande pêra Sprital , os quais três ca-

pitães, fem Anrique Nunez de Liaó,

que de Moçambique tornou pêra o
regno como fe adiante dirá, chegarão

a Cochim fem paliarem temporal ne-

nhum, onde acharam o Vicerei que
com fua vinda foi mui alegre , aííi por

virem todos a faluamento , como pe-
(

la necefíidade delles entaõ tinha, por

cafo da armada que fazia para ir buf-

car ot Rumes , como le ao diante em
leu lugar dirá.

CAPITULO XV.

*Da caufa porque fe azou a guerra que
el Rei de Cauanor fez aos que ef

t aitarn na fortaleza.

A Trás fica dito no anno de mil , &
quinhentos, & leis , como Trif-

tam da Cunha partio do regno por ca-

pitão de huma armada, da qual nenhu-
ma nao paliou a Índia, do que os mou-
ros de todo Malabar andauam muito
alegres , & dauam a entender el Rei
de Calecut por fuás feitiçarias, quena-
quelle anno auia daver huma grande
a itoria dosnofTos. O quelabendooVi-
cerei por via dei Rei de Cochim, de-
terminou de lhes dar aconhecer , que
pofto que a armada de Portugal nam
vieíle, podia fazer guerra aos mouros,
& C,amorij de Calecut. Pelo que man-
dou logo fazer preltes em Cochim duas
armadas, huma emguardadasnaos de
Cochim que hiaó a Choromandel de
duas gales, & duas nãos, & humpa-
rao, de que deuacapitania aEmanuel
Façanha, que fora capitão da fortale-

za Danchediua da outra armada que
mandou em guarda da coita do Mala-
bar, que era de onze velas deua capi-

tania a dom Lourençofeu filho, osou-
tros capitães eram Rodrigo Rabello,
Phelipe Rodriguez, Fernão Bermu-
dez, Lucas Dafonfeca, Antão Val,Gon-
çalo de Paiva, Gonçalo Vas de Góes,
loaó Serraô , Diogo Pirez, & Simaõ
Martinz. Preítes elta frota partio dom
Lourenço leuando em fua companhia
as nãos demercadores deCochimque
hiaó para Chaul, & Dabul, & outras

partes, &por anão deGonçalo Vazde
Góes nam ir prouidade mantimentos,
ficou emCananor, tomando o quelhe
era neceflario , o que feito le partio

em bufea de dom Lourenço, & fendo
na parajem do monte Deli , alcançou

huma nao de mouros, que hia de Ca-
nanor com feguro de Lourenço de Bri-

to, & por alguns indícios que achou
deita nao leuar fazenda demercadores
deCalecut, & que o feguro era auido

Zii falia-
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falfamente, ou p:r cobiça da fazenda
queJeuauao,bu] r \ ingançadosrnou-
ros, os mandou cofer todos na vela, ite.

>m a nau depois cie roubada, os roe-

teo no fundo, crueza demaíiada, pêra
o pequeno erro etp que achou eftes

mi(eros, dos quaes fobejaua a execu-
çam no captiueiró de tuas pellbas, &
perda de luas próprias fazendas , pof-

to que imigos foliem ', & folie fali o o
faluo conduto que traziam, o que le

depois achou naó ler : Pelo qual er o
o Vicerei lhe tirou a nao & lhe teus
fempre ma vontade. Nclte tempo era

j.1 falecido o Kei de Cananor noflo a-

. & regnaua outro que fora fei-

to tom fauor dei Kei de Calecut , &
por eíle relpeito fauorecia muito os

mouros & pouco a nos outros defejn-
do por gratificar ao C,amorij o bene-
ficio que aelb recebera nos lançar fo-

3a daquella cidade èc tomar a fortale-

za per manha , ou por força , & pêra
jlt<> fe poer em obra lhe deu moroca-
liaó a nao que Gonçdo Vaz de Góes
meteo no fundo, porque entre os cor-

pus mortos que o mar lançou na praia,

perto deCananor, afora outrosquefo-
raõconhecid >s,feachou por finais cer-

tos ler hu:rj delles o capitão, íobrinho
do Mamale , hum dos mais ricos, Óc

honrados mouros de todo o Malabar,
oue viuia em Cananor. tile comofou-
be da morte do íobrinho , & certeza

da lua nao fer metida no fundo em que
perdera muita fazenda , o que daua

m foi peita fer feito per Gonçalo
Vaz de Góes, por eile lair de Cana-
nor na citeira da nao, fe foi logo com
outros mouros da terraque alh perde-

rão também léus parentes, amigos, &
fazenda, com grandes plantos, & gri-

tos aqueixar a Lourenço de Brito di-

zendolhe que os tinha enganadoscom
o íal-jo conduto que lhes dera, que fe

. bom Gonçalo Vai o guardara, &
iam fezeraoque fez, òv lern delleque-

toihar difcolpa , fe foi logo dalli a

el Kei de Cananor , com toda aquella

ibia, & outras mais de molhe-
i s, filhos pareuteS) & amigos dos que
matarão na nao aqueixarle do cafo, &

pedirlhe juííiça ; Do que mouido, &
com a ma vontade que nos jatinhalhe

deu licença, que per qualquer modo
quequilellem, &podel1em, tomalíem
vingança, cc le ia:i ruellcm da perda
que tinhaÓ recebida. Mamele coroq
lhe el Kei deu elta licença, por luas

cartas tratou com os Mouros de Cale-
cut lobre o mod » que teriam na exe-

cução deite negocio, os qu?es deram
logo dillo conta oC,am"orij, que per

léus mefageiros le mand 50 < lle-

recér a el Kei de Cananor, pêra junta-

mente com elle nos razer a guerra, òc

lançar íora do Malabar Como el Kei
de Cananor teue elte recado, com a

mor diUimulíçam que pode dizendo
que o fazia para fegurança dos mora-
dores da cidade, & fortaleza, mandou
abrir huma caua, que attauelfaua de
mar a mar , entre a cidade , & hum
poçodago.'., que eítaua hum tiro de
pedra da fortaleza , donde os nollos

bebiam, (em deixar mais feruintia pê-
ra o poço, que hum caminho muito eí-

treito , fem dillo dar conta nenhuma
a Lourenço de Brito, nem o foubera
tam cedo fe naó fora auifado per via

do Príncipe de Cananor, & hum leu

tio, que eraó grandes léus amigos, da
guerra que lhe el Rei de Cananor, cc

Calecut queriam fazer , dizendolhe,
que o caminho que Acauã da caua pe-
ia o poço, era para fe delle def nder
a agoa a-- s no (Tos » diante do qual le

auião de fazer eltancias, peia nellas fe

poer artelharia, & que el Kei de Ca-
lecut tinha mandado aelRei deCana-
nor lecretamente antre outras muni-
ções de guerra vintaquatro peças dar-

telharia, & prometido de o ajudar em
toda aquella guerra cor.) xxx. mil ho-
mens a fua cuita. Lourenço d . Brito

mandou os agradecimentos ao Prínci-

pe de Cananor, & a leu tio, ec algu-

mas peças em preíente , defendendo
logo aos nollos que naó foliem a cida-

de fe naó com fua licença, & auifou

com muita diligencia o Vicerei , que
nelte tempo andaua ocupado na exe-

cuçam da íentença que dera o ouvi-

dor contra os capitães que aconlelha-
raõ
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raõ feu nino dom Lourenço quando
í i coirer a coiia do Malabar, quennõ
tmraile no porto de Dàbul a pelejar

com Maimane capitão dei Rei de Ca-
lecut que alli eltaua com huma arma-
da, & por efte rei peito roubou : &
queimou algumas naosdeCochim que
ethuão no mefmo porto, te matou os

mais dos homens que neilas hiam. Pe-
la qual ra^õ, te por dom Lourenço
aprelentar os votos dos capitães que
lhe tal aconlelhíram , aíiin .dos de luas

mãos, te lhe leu pai ter dado per re-

gimento, que nenhuma coula fezelTe

jem o parecer delles todos , tirou aos

que tal confelho deram , as capitanias,

por virtude da fentença, na qual fairao

rarobem condenados a irem pretos a

Portugal , dar r-vzam de íuas culpas

diante dcl Rei, & dom Lourenço fot

afoito pela mefma fentença. Mas ven-

do o\ icerei a neceílidadeque auiade

ftocorrer a fortaleza de Cananor , di-

latou a fentença, & eltes, com outros

capitães , te muitos fidalgos & gente
nobre fez lngo preíles, & os mandou
com dom Lourenço , o qual chegado a

fortaleza de Cananor, cuidando Lou-
renço de Brico que hia para ficar nel-

la, por Souerano lhe dixe, que pois

elle vinha para a defender, que fuaef-

tada era alli por demais, que fe queria

ir para Cochim. Dom Lourenço lhe

moítrou as inltruçoens que trazia de
leu pai, em que mandaua, que em tu-

do lhe obedecefTe , & vendo que fe

carregaua com elle lhe deixou muitos

mantimentos, òc toda a gente quetra-

?ia de guerra com a qual ficariaó na

fortaleza quatro centos lbldados Por-

tuguefes, te alguns Malabares, & fe

tornou para Cochim, onde deu conta

a feu pai do que paliara & de corno fi-

ficava a fortaleza provida de maneira

que ie poderia bem defender todo o
inuerno contra os Reis de Calecut , &
Cananor.

CAPITULO XVI.

<De como cl Rei de Cananor combateo a

fortaleza, S> foi desbaratado.

LOurenço de Brito como foi certi-

ficado da guerra, tevioquamdef-
cunertamente el Rei de Cananor man-
dara fazer a caua dentre poço, & a ci-

dade, receole que lhe fakafTe a agoa,

porque nam tinha outra nenhuma fe-

nam aquella para beberem , mandou
fazer huma tranqueira junto do poço,

antre elle, & a fortaleza, que tomaua
também de mar a mar : & nella huma
feruintia pêra o poço com ponte leva-

diça, na qual íeruintia, & per toda a

tranqueira mandou fazer baílilhóesde

terra te nelles poer artilheria, do que
el Rei de Cananor vio, te conheceo
bem que Lourenço de Brito era jaaui-

iado de lua determinação. Pelo que
coro a mor prella que pod^, junta lua

gente com a dei Rei de Calecut, que
leriam mais de quarenta mil naires, ter

mouros, aos xxvij dias de Abril, man-
dou aos capitaens que deílèm vilta a

fortaleza, pêra que com tanta fomade
gente pofeilem efpanto aos de dentro,

parecendolhe que fecretamente dei-

xariaõ a fortaleza,& fe iriam pêra Co-
chim, pofto que folTe inuerno, ou lha

entregariam a partido, as quaes viítas

foram tantas, & taes em defenderem
o poço , & cometerem a tranqueira,

que tinham os noffbs muito trabalho

em fe defender, & muito mor em irem
tomar agoa, porque fobre elta fe ma-
tavam muitosdehuroaparte, te daou-
tra. O que durando, per confelho de
hum Thomas Fernandez , que na ín-

dia era meítre das obras dei Rei, &
fezera todalas fortalezas que la tinha-

mos, ordenou o capitão de fazer hu-
ma mina, que folie da fortaleza dar

no poço: a qual fe fez com tanto ten-

to , que nunca os índios o fintiraõ. E
porque de cima nam lançaiTem peço-
nha no poço, ou o intupiilem, man-
dou fazer hum pouco acima da boca
da mina hum fobrado de traues de pal-

meiras
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meiras muito groíTas, humas encruza- nação dei Rei, o que também dahi a

das, & encaixadas lobelas outras , & poucos dias loube per humNairecria-
pela banda de cima mandou intupir o dó do Príncipe deCananor, que man-
que eltaua vaõ do poço , com rama, dou de noite a fortaleza com duas al-

iobre que mandou arrunhar a terra da madias carregadas de galinhas, figos,

boca do poço, demaneiraque per ne- cocos, doutros refrelcos,oqual Lou-
nhum modo podiaó ja osimigos abrir, renço de Brito delpedio lecretamente
o que era art unhado, nem defender a com os agardecimentos , mandando
fetuintia do poço. LI Rei de Cananor per elle ao Frincipe hum prefente de
como foube o que pr.Haua, vendo que peças douro, & prata', porque aliem

ló no combate da tranqueira nospodia de lho elle bem merecer o tempo o re-

empecer , a mandaua cometer a meu- queria alli. Feitas as lacas, teue elRei
de, em que morrião de numa, & da de Cananor coníelho libelo modo que
outra parte, porque os noifos as mais teria no combate, & continuação de
das vezes (

poiio que contra vontade guerra que queria fa^er, no que ouue
de Lourenço de Brico) fahiam a elles. vários pareceres, entre os quaes foi o
Mas vendo el Rei que naó podia por do Príncipe, & de leu tio, & outros

efte modo vir ao fim de feus deíejos fenhores que no mefmo coníelho di-

per coníelho de Mouros, homens ex- xeram a el Rei, que o bom leria abrir

perimentados na guerra , determinou mão delia guerra, ècletornar arecon-

de a cometer, leuando diante da gen- ciliar com Lourenço de Brito, porque
te muitas facas cheas de lãa, & de cai- o fim delia auiade ler com o pago que
ro ate chegar a ella. E no tempo que fempre ate alli os noiTbs derãoaquern
fe ella obra fazia , mandou a faltar o lha fezera: Mas el Rei mais inclinado

arraial contra a parte da cidade o que ao parecer dosmouros, ècconfiadono
vendo Lourenço de Brito, & que el fauor, ik ajuda dei Rei deCalecut, ri-

Rei nam d^ua licença a gente deguer- cou em fua opiniam, mandando a to-

ra, mas antes a tinha toda ao redor da dolos capítaens que fezelTem logo ca-

cidade, deíejou muito de aver lingoa las, & eítancias de madeira, terra, '&
peia feiníormar doquepafiaua,aoque ola de longo da caua, porque fuaten-

le lhe .pfTereceo hum carpinteiro da çam era naó fe ir dalli, ate naó tomar
fortaleza, pêra o que logo fez hum a fortaleza: o que tudo feito com mui-
cepo que armou fora da tranqueira de- ta diligencia fe ordenou o combate,
fronte da puta. O que acabado Lou- pêra o qual trazia diante de li todasa-

r''iiço de Brito mandou a quarenta ef- quellas lacas, daltura de mais de hum
pingardeiros que fezeílemmoltraden- homem cada huma,&de vara, cemea
caminhar perà cidade ate que os vil- de largo, & trás ellas fua artilharia af-

iem os imigos, os quaes logo fairam a fentada em carretas, & aposella osef-

elles , que depois de refiltirem hum pingardeiros, frecheiros, ccoutragen-
pouco, como de vencida fe começa- te de guerra, com o qual aparato vie-

ram a retirar contra a tranqueira, do ram cometer a tranqueira a horas de
que os imigos tomando ouladia, osfe- vefpera, fem os nollbs per aquella vez

guiaõ com mor esforço, dos quaes ca- poderem fazer mais que dtfienderfe,

hio o capitão que hia diante no cepo: porque os tiros dartelharia erabaçavaó

o que vendo os nolTos voltaram fobe- nas facas do que os imigos como vito-

los imigos, &com outros q fairam da riofos dauam muitas gritas, tendo ja o
tranqueira os foram íeguindo ate meo negocio por acabado, noqueeltiueraõ
caminho da cidade , donde fe torna- ate noite , a qual Lourenço de Brito
ram, com deixarem alguns mortos, #c teve confelho fobelo que le auiade fa-

feridos. Lourenço de Brito mandou zer ao outro dia, (e os imigos tornalTem
logo leuar o Naire que caíra no cepo íío combate, & receofo que juntamen-
perantefi, & delle loube a determi- te com a tranqueira cometefJera apon-

ta
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ta de terra firme, onde eltaua a feito- os noflbs dando muitas graças a Deos
ria,&pouoaçaõdosPortugueíes, man- pola grande mercê que ihes fezera.

dou aos capitaens daquellas elhncias, Lourenço de Brito defejaua muito de
que per modo nenhum as deixalfem, dar no arraial, mas parecendolhe iíto

& eítiueliem fempre nellas com toda impoílivel le naõ foife com mais gen-
lua gente preltes, & delias le naõ par- te da que tinha naõ oufaua de leaven-
tiilem fenaó mandandoos elle chamar, turar a negocio , o que íabendo o al-

Ao outro dia pela manhãa tornarão os caide mor dalcunha Guadelajara caf-

imigos a cometer atranqueira, na mel- telhano, lhe dixe que elle o faria ale-

mã ordem com luas facas, &tras ellas uantar, fe lhe delle licença pêra de noi«

muita rama, & homens compas.ècen- te.lair da fortaleza com cento, & cin-

xadas pêra entupirem a caua, Louren- coenta homens etcolhidos.csquaes lhe

ço de Brito mandou delparar a arte- logo deu. Com ella gente de que os
lharia, mas as lacas eram tam calcadas principaes eram, Rui Pereira, Kernam
de la, & cairo, quepoltoque algumas PerezDandrade, Simaõ Dandrade feu

peças foliem Spheras & camellos nau» irmam, Vicente Pereira, Diogo Perei-

faziam nellas nenhuma mofa , do que ra, Rui de Sampaio, FrancilcoPanto-
os noflbs ficauaõ mui triites,&osimi- ja, Pêro Teixeira , frrancifco de Mi-
gos alegres, dando muitas gritas afom randa, Gcorge Fogaça, António Pa-
de atabales, & trombetas como homés canha o baítardo , Álvaro de Brito,

que cuidauam ter ja acabado o a que António Rapofo, Pêro FernandezTi-
vieram. Nelta preíla veo a memoria a noco, Gonçalo Vaz de Góes, Gil Ca-
Lourenço de Brito, que eltaua na for- lado, & loaó Gomez Cheira Dinhei-
taleza hum tiro mais grolfo, & mais ro , fahio o alcaide mor da fortaleza,

íuriofo que as Spheras, & camellos, a tk quis noflo Senhor dar a noite elcu-

que chamaõ Serpe, pela qual mandou ra, & dechuva, pêra milhor fazer o a
logo, &em tão boa hora lhe posocon- que hia, & fem ler fentido chegou ao
deltabreRutgerteGeldres ofogo, que arraial dos imigos a que pos tamanho
leuou numa das facas em pedaços no elpanto, por fer na vegia da modorra,
ar ao que os noíTos deram huma gran- & com tal tempo, &elleseftaremmui-
de grita , louuando a Deos pela mercê to defeuidados de cuidarem que os

que lhes fezera de maneira que com nollbs, por ferem tam poucos, ouíaf-

eíte tirolhedefmanchouocondeíhbre fem de íair a elles , que os pos todos
tantas das facas que teue a outra arce- em fugida, & com deixar muitos feri-

lturia lugar pêra dar nos imigos, em dos, & mais de trezentos mortos íe

que fez tamanho eílrago , que toma- tornou pêra fortaleza com alguns ca-

ram por partido alargarfe da tranquei- ptivos, donde em amanhecendo man-
ra, com deixarem muitos mortos no dou Lourenço de Brito, fair a gente

campo. kíteRutgerteGeldres conhe- a roubar o campo, em que acharam
ci eu na cidade de Anvers, onde era lete peças dartelharia grolla, & outra

cafado, homem nobre, & viuia junto meuda com muito delpojo, o que tu-

da caía da feitoria, & conluiado danof- do recolheram fem acharem quem a

fa naçdm , & era homem bem prati- iílb refiftiíle, dando graças a Deos pe-

co nas coufas da índia , & foi na to- la mercê que lhes fezera.

^aada de Goa, & Malaca com. Afonlo
Dalbuquerque, & em os mais dos fei-

tos notáveis que fe em feu tempo la

feieraõ, do que quis aqui fazer breue

mençam pelo elle merecer. Deufe ef-

te combate defne pela manhã ate o
meo dia, a qual hora os imigor fe re-

colherão pêra fuás eílancias , ficando
C A-
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ra , que ofcbrinho de LourençodeBri-CAPITULO XVII. to le começou de recolher pêra a tran-

queira, com huma cutilada de travez
Tia grande fome que os nojfoi padece- per cima dos narizes , tamanha que o
ram por ca/ò de arder a j'eitoria,& roito lhe ficou dependurado lobelos
cafas que ejtavaõ na ponta com mui- peitos , 6c em íe recolhendo com to-

tos mantimentos-, & da vitoria que dolos que com elle foram o decepa-
ouneram dos imigos , S> como el Rei ram, de nu do que fe da fortaleza lhe

de Cauanor cometeo paz,, 8> fe fez. nam acudirão o leuarac os imigos pre-

lo, porque o tinham antre as nãos,

FOra da fortaleza, na ponta que a pêra o mandarem a cidade, cuidando
terra faz ao mar , como ja dixe, que era Lourenço de Brito ,

polas ar-

eítaua a caia da feitoria & algumas ou- mas que trazia, 6c ofrimeiro que ael-

tras, onde moravam Portugueles , & le chegou dos que acudiram , 6c o ti-

tinham fuás fazendas. Nefta caia da fei- roa das mãos dos imigos , íoihu man-
toria, perdefcuidode humoço, dofei- cebo do Algarue, de xxv annos , per
tor Lopo Cabreira, deixar huma can- nome loaó Gregório. H malmente que
dea acefa denoite, íe ateou o fogo, & alli os que íairam a fazer a caualgada,
defla nas outras, que por ferem doía, como os que acudiram da fortaleza,
arderam todas com muitas mercado- foram conltrangki s fe recolher mala
rias, & mantimentos, principalmente leu grado, muitos delles feridos entre
na feitoria. Mas a perda quefeporen- os quaes foram o íobrinho do capitam
tão mais lentio, foi a dos mantimen- Lourenço de Brito, Fernam Perez
tos, porque nam tam fomente ficauaó Dandrade, 6c Fero Fein«ndez Tino-
certos de padecerem a fome que de- co, morrerão quatro, de que hum foi

pois pafiaram, mas muito mais certos, Gonçalo Vaz de Góes. Depois deite
de lhe naó poder vir de nenhuma par- defaltre loube el Rei de Cananor por
te ate o rim do mes Dagofto em que la elerauos que fugiram da fortaleza , a

começa o Veram, & fe pode nauegar: grande fome que nella auia, pelo que
com tudo no almazem da fortaleza fi- perfuadido que com qualquer anega-
caram alguns

(
pollo que poucos ) o ça de comer osfarião fair datranquei-

que Lourenço de Brito encobria por ra, mandoualguns dos feusquele^ol-
lhe a gente baixa, & eferavos nam fu- feirem em cilada , 6c lançaflem diante
girem pêra os imigos , & darem auifo duas vacas, as quaes em os noflos ven-
do que paflaua, 6c por elterefpeitode- do, com a raiua da fome

, pela porta
zia que pêra tudo auia abaltança : mas da tranqueira 6c per cima delia, lemo
ella como a gente era muita em com- Lourenço de Brito faber fe lançaram
paraçaõ da pouquidade dos mantimen- a ellas,ao que os imigos acodiram, 6c
tos, começou de faltar tanto, que os le trauou huma braua peleja, com tu-
homens comiam gatos, ratos, & cães, do os noflos levaram as vacas, de que
com todo outro género de imundicia, os imigos ricarara mui injuriados, por
ate virem a comer lagartos nouos da- ferem entrel!e> as vacas tidas por cou-
goa.VendofTe Lourenço de Brito ne- fa fagrada,àc em grande veneraçam, te
lte trabalho determinou de mandar hú poreite refpeito, como ja dixe, as nam
leu fobrinho fora da tranqueira, pêra comem, com tudo aos noflos vieram a
tomar lingoa, ou algum mantimento, prepolito, &bero quileraóque lhelan-
fe per delaltre o podefíe auer, & com çaram cada dia outras taesciladas. Mas
elle entre outras peíToas, que leriam como Deos nunca deíampara os feus,
ate trinta, foram Fernam Perez Dan- parece que milagrolamente começou
drade, Pêro Fernandez Tinoco, Fran- o mar em dia de nolla Senhora Dagoí-
cifeo Serram

, Gonçalo Vaz de Góes, to, a fazer hum grande marulhp., con-
es quaes os imigos trauraô de manei- tra a ponta, o qual lançou na pràiahu-

ma
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ma grande cantidade de lagoítas , de bate, & tornarfe perà cidade, o que
q os noílos fe mantiueram alguns dias, os que foram per mar , por nau faze

Sz foi tanto o gcdto delias, que os do-
entes que auia antrelles, íararam com
eíta mana que lhe Deos mandou, líto

era ja em rien do Inuerno, & porque
naó podiaõ tardar muito nãos de Por-
tugal, & fabiam os mouros de Cochim
nam podia faltar focorro per todo a-

quellemes, fezeraô com elRei de Ca-
nanor que deilè combate a fortaleza,

òc tranqueira per mar, & per terra, pêra
o que armaram muitos paràos, òc to-

nes, èc fezeram dous caítellos de mi-

rem enueja a eítes , depois de lhe a
noíla artelharia ter arrombados mui-
tos nauios, & desbaratados os dous
caítellos, & mortos, èc feridos muitos
delles , foram também conílrangidos

fazer o melmo. Eíta peleja durou def-

ne pela mnnháa ate quali lol poíto, &
foi mui braua, & bem pelejada da nu-
ma, & da outra par te, na qual naó aior-

reo nenhum dos no. los, poltoqueíof-
fem muitos feridos, & parece, quean-
treveo aqui algum miíterio ,

porque
deira muito mores que os com que el depois deita guerra acabada, pergun-
Rei de Calecut cometeo Duarte Pa- tauam os Índios, & Mouros a )s noíibs

checo: do que Lourenço de Irrito foi po,r hum homem muito alto de corpo,
avifado pelo Príncipe de Cananor,
mandandolhe dizer, que da bmda do
mar fe fortitícaíTe bem , que pêra alli

hauia de íer a força do combate. Prel-

tes a armada dos imigos, em que aue-

ria per mar, òc per tetra mais de cin-

coenta mil Naires & Mouros, & mui-

tos tones, & paraos, bem artilhados,

& bem armado, que andaua diante de
todos , com huma efpada dambalas
mãos, com a qual matara os mais dos
que da lua parte naquelle cerco pere-
ceram, & porque entre elles naó auia
homem de tapS finaes o tiueram por
milagre. Ao outro dia, que era huma
feita feira Lourenço de Brito mandou

& delles em j\ngadas com tuasarrora- trazer a artelharia grofla a tranqueira,
badas fortes, & bem feitas hum dia pe- & dalli mandou varejar a cidade, com
la manha vieram, com grandes gritas, que aliem do danno que fe fez nasca-
a fom de inltrumentos de guerra co- fas derribaram hum grande lanço da
meter a tranqueira, òc no melmo inf- mefquita dos Mouros onde elLs por
lante a frota que eitaua na baia abalou fer o feu Domingo, entaõ eítauam fa-

contra a ponta, leguindo detrás de to- zendo luas orações, dos quaes morre
da a fuítalha os dous caítellos bem ar

tilhados, & em cada hum delles mais

de nouenta homens elpingardeiros,

frecheiros, & bombardeiros. Louren-
ço de Brito como teue o recado do

ram alguns debaixo da parede queca-
hio. Foi tamanho o medo na cidade
neíte dia, que muitos adefpejaraõ, &
os principaes delia fe foram a el Rei
requerendolheque fezefíe paz com os

Príncipe de Cananor fezeíTe preítes Portugueles, lenam que fe iriam to

pêra receber eíta companhia, naó com dos pêra o fertaõ. Litando os negócios
iguarias delicadas, dasquaes naó tinha neítetermo, chegou Triítaó da Cunha
nenhumas, lenaõ com puluora, & pi- a Cananor, aos vinte, & lete dias do
louros debonbardas de queeítauami- mes Dagoito deite anno de M. D. vij.

lhor prouido, quedemantimentos, & com cuja vinda, &com os dannosque
lobre tudo confiado na boa gente que el Rei tinha recebidos, & lhe terem
configo tinha a que nam faltou o ant- requerido os principaes da cidade que
mo pêra fe defender de huma tamanha fezeife paz, a mandou pedir a Louren-
multidaõ de imigos poíto que come- ço deBrito, a quallheconcedeo, com
teflem a tranqueira com muito esfor- o conelho, & parecer de Triltam da
ço, & per muitas vezes, mas foram Cunha, do que fe fezeram capitula-
tamhpm holpedados/que tomaraõpor yoens , reíeruando ao Vicerei querer
partida ^epois deverem diante fi mui- citar por ellas & que em quanto nam
tos mortes, ccfeiidos defiítir do com- vielíe recado feu ouuelle antre el Rei,

Aa ik os
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& os noílbs tregoas. As quaes capitu-

lações Triítaó da Cunha leuou comli-

go, o Vicerei as ouue por boas, & aí-

leladas , & aíhnadas de lua maó , as

tornou a Lourenço de Brito do que
todolos do regno de Cananor foram
mui alegres.

CAPITULO XV11I.

7)ofitio, Ç£> antiguidade da cidade de

C,ajim, & de como Je ganhou aos

mouros.

CAfim a que os mouros chamam
Azaah, he cidade muito antigua

antrelles , edeficada pelos natu-

rais da terra , fegundo o dizem os bcri-

ptores Arábios, lituadanacoitadomar
Oceano Atlântico, na prouincia a que
nos corruptamente chamamos Dadue-
cala. Antes que a ganhaiTemos lenho-

reaua muitas aldeãs, &adu<ues, & en-

tão era de paflante de quatro mil fo-

gos , aliem de quatro centas cafas que

nella auiadeludeus: era de muito tra-

to, de ouro, prata, mel, cera, mantei-

ga, pannos, courama, & outras mer-

cadorias que alli traziam mercadores

Chriílãos, & mouros, per mar, &per
terra. Os do termo iam homens rudos,

& groífos dengenho , pouco dados a

trabalho, nem a laurar, íendo a terra

muito boa, & muito fértil de tudo o

que fe nella põem , ou feméa. Algum
tempo antes que íoífenolla, erafogei-

ta aelRei de Marrocos, mas depois le

aleuantou nella huma família de gente

nobre, & poderola, chamada dalcu-

nha Farhom, de que per fuceílam de

tempo veo fer Senhor , & tyranno hum
deites , per nome Abdear Rahmaõ
muito esforçado, & valente homem,
o qual marou hum leu tio, queiecha-

maua Amedux, que era cabeceira, af-

fi da familia, como da cidade , & co-

marca, o que tudo regia ablolutamen-

te. Depois da morte deite Amedux o
omicida Abdear Rahmam cora dadi-

uas promtfTas, òx:bom modo de nego-

ciar, que teue com os da cidade, ik

termo, ricou fenhor pacifico de tudo,

& regeo, &regnou, per hum bom eí-

paço de tempo. Tinha elie Abdrar

Rahmaó huma rilha muito gentil mo-
Iher com quem per conlentimento da

mai, conueríaua, hum mouro mance-

bo, & de bom parecer , per nome A-
liadux filho de Guifimem , homens,

que poito que nam foiíem tam nebres

como Abdear Rahmam eram com tu-

do de huma das boas familias da cida-

de, poderoios, & de muitos parentes.

Abdear Rahmaó íendo certo deite ne-

gocio, determinou de matar oadulte-

ro , do que a meíma molher , & rilha

tendo fulpeita , auifaram o mancebo,
que como iltoloube, deu conta do ne-

gocio a outro mancebo leu amigo , per

nome Ieabentafuf bom caualleiro, &
muito aparentado , os quaes alterna-

ram de matarem Abdear Rahroaõ em
qualquer lugar ou tempo que pêra il-

lo achaffem oportuno, o qual em hum
dia de feita lolemne antrelles, man-
dou dizer aHaliadux, que queria ir

fazer oraçam a mefquita , donde fe iria

elparecer ate a hum certo lugar, que
lhe rogaua que caualgalle , pêra irem
ambos falando em hum negocio que
lhe muito releuaua. Deite recado vio

bem Aliadux que fe lhe chegaua a ho-
ra de morrer, ou matar, & na meima
pos em obra oque tinha determinado,
mandando logo chamar Iehabentafuf,

os quaes com dez outros feus paren-
tes , & familiares, que eram partici-

pantes na conjuraçam, fe foram a mef-
quita , que por fer dia de feita fole ni-

ne eltaua chea de gente , per meo da
qual, como peflbas principaes chega-
ram diilimuladamente ao lugar onde
Abdear Rahmaõ eltaua junto com o
facerdote, & paliando leabentafut a-

diante delle, Haliadux lhe deu huma
punhalada pelas coitas, a que o com-
panheiroleabentafuf acodio com hum
golpe deípada deque Abdear Rahmaó
cahio morto, ao que lo£,o acodiraõ os

da lua guarda. Mas vendo que os ou-

tros, dez dos conjurados, arrancauam
das el padas , & le defcobnaõ pelo», ho-

mecidas, cuidando que era conjura-

çam do pouo, fe lairam da melquiu,
o que
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o que também fezeraõ todolosquenel- haõ que era fua lingoa, que alguns dos
la eltauam nam ficando mais que os da cidade andauam pêra o matar, o
doze da conjurxçam, osquaes vendo a que de feitoera verdade, letornou ao
rnelquita deipejada , fe foram a praça caltelloReal, leuando conligo quatro
ja acompanhados de muitos parentes, mouros dos quaes hum foi o melmo
«Si amigos léus, onde em alta voz dixe Aliadux, & Acentahata, que fora ef-

Hahadux que elle matara- o tiranno tribeiro de Abdear Rahmaõ, & Hali-
Abdear Rahtnam, porque lhe elle qui- miali,& Ali, ficando na cidade perre-
fera fazer o meímo , de maneira que gedor leabentafuf: os quaes quatro fe

elles lenam íairam da cidade mas an- foram com elle, com determinação de
tes foraõ elegidos ambos por regedo- irem a Portugal afientar pazes, 6c ami-
res delia. Nelta reuolta da morte de zade com el Rei dom Emanuel, & fe

Abdear Rahmaõ que foi no fim anno fazerem léus vafTalos , como defeito

de mil, & quinhentos, &feis, tiueraó fezeram. Neftes oito dias que Diogo
tempo treze Cattelhanos, que eitauaõ Dazambuja eiteue na cidade, entre ou-
captivos em C,afim, de fe acolherem trás muitas coufas que ailentou com
em huma Zaura ao caítello Real, on- leabentafuf , & Haliadux , & outros
de Diogo Dazambuja ettaua por capi- ieus achegados, foi que lhe danaó lo-

tam, o qual caítello elle melmo por go huma cala, com porta pêra o mar,
mandado dei Rei fora fazer o inno pêra o trato que alli tiveílem os Por-
pafíado, como atras fica dito. Deites tuguefes , & que pêra mais iegurança
Cattelhanos foube o que paliava em lhe deixauaó huma torre das maisfor-
C,anm, òc logo dahi a dous dias veo tes da cidade. Feito ette concerto fe

ter com elle Haliadux, & lhe dixe da tornou ao caltelloReal, &dahi fe veo
parte de leabentafuf, & da fua, que com eítes quatro mouros ao regno, dar
lhe pedia que fe folie meter na cidade conta a el Rei do que palíaua, de que
com algúa gente, pêra osajudar, con- foi muito alegre, & dandolhe regi-
tra os parentes, & amigos de Abdear mento do que auia de fazer, o tornou
Rahmaõ, de que fe temiaõ, & que el- a mandar pêra C,afim, onde chegou a
les fe fariaõ vaftalos dei Rei de Portu- hum fabado féis dias do mes Dagolto,
gal. Diogo Dazambuja, poítoque con- de Mil, & quinhentos, &lete. Lpera
riafíe pouco em prometias de mouros, que fe niilhor fezeffem as coufas que
por faber quam poucas vezes tratarão leuaua por regimento , & mais facil-

verdade, vendo as razões que Halia- mente fe empoíaíTe da cidade, antes
dux daua, & os termos em que efta- que partiffe do regno, lereveo el Rei
vam eltes negócios, determinou de íe a Garcia de Mello que andaua darma-
ir com elle aC,afim, com doze Portu- da no eltreito, que le folTe a C,afirn
guefes, entre os quaes os a que pude pêra o ajudar em tudo o que lhe folie

íaber o nome foraõ, Lopo Sardinha, neceílario, Garcia de Mello, pofto que
loaõ do Rego, Pêro de Sea, & hum entam eltiuelTe muito doente, &qua-
Rui Kernandez, onde efteue oito dias ii defefperado dos médicos, como re-

alTentando com eltes dous tyranos, as cebeo eíte recado, fe partio logo , &
coutas que lhe parecerão neceiTarias, chegou a C,afim primeiro que Diogo
de que daua parte a Pêro Mendez de Dazambuja, onde achou todollos da
Lagos que alli ettaua feitorizando ai- cidade portos em armas, huns contra
gumas coufas pêra o trato de Guine, os outros, & mui defviados do q Dio-
a Pêro pelToa teu lcriuam, natural de go Dazambuja , & os quatro mouros
villa Franca. Aliem deites auia na ci- que com elle foram dixeram a el Rei.
d.ide outros Portuguefes mercadores, Nefte tempo chegou Diogo Dazam-
que alli refidiaõ , por fer a terra de buja aC,afim, & com elle Haliadux
muito trato, & porque foube per via (que aífi o nomeaõ os bcriptores A-
dè hum judeu, per nome Rabi Ab ;;i- rabios, & naó Halixiam, como lhe os

Aa ii nof-
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nolTbs chamam) & afli os outros tre> xarem entrar na cidade) meteram em
mouros que comelle foram, & porque arcas, pipas , & barris algumas armas,
Garcia de Mello, & Diogo Dazambu- beitas & eípingaroV, iobre o que ou-
ja viraô que Haliadux, & leabentafuf ue grandes diferenças , do que Diogo
conientiam nasdelauenças que auia na Dazambuja auiíou el Kei, que logo no
cidade, comohomens que queriaõan- começo do anno de rril , & quinhen-
tes ter antre li difeordias que ferem lo- tos, & oito, delpachcu pêra C,ahm
gigados de eltrangeii os , & contrários Gonçalo Mendes C,acrto , com qua-
a lua leita, & aílique nam dauam mo- tro nauios , pera que com Diogo Da-
Itras verdadeiras do que tinham pro- vambuja acahatfe de tomar de todo a

metido a el Rei, ordenaram que Gar- poííe deita cidade, que era couía que
cia de Mello tomaíle a mão lemear zi- muitodefejava ,pola oportunidade que
zania antre clles dous tirannos. F. co-
mo pera lemelhantes calos as pelToas

de menos lufpeitalejam médicos, pola
nect-flaria, & familiar entrada que tem
todolas partes quis tentar ilio per via

de hum medicoludeu, que o vinha vi-

tinha pera dalli cr.nquiltar o regno de
Marrocos. As pefíoas que hiam com
Gonçalo Mendez Cacoto toram hunj

leu (obi inho de que nr.õ pude laber o
nome Lopo Barpga que depois foi

r. dai! , Nuno Gato, Diogo Mendez ir-

iiiar dainfirmidadecom que partira do naó do capitão â? ijba de i>aõ Migutl,
c tli eito que o ainda naó deixara, pelo GeovgedeSouladecaltelbrsrcoJoaó
qual mandaua fcriptos notados por e!- Dornellas, Rui McncW de sã, Fran-

le, & per Diogo Dazambuja a Halia- cifeo da òylva, Diogo Brandão Dcuo-
dux, & a leabentafuf fem hum íaber ra, Gil Fernandez, HeCtor Gonçrl-
do outro, dandolhes a entender que vez feitor que foi em C,afim, loaõ de
na cidade hauia peííoas conjuradas pe- Raboredo, & também hum Piment'. 1

laosroatarem, demaneira quefezerer que fora moço da caça dei Rei & hum
a cada hum deites que o outro o que- Macedo Deuora. Partidos eltes quatro
ria matar. Osquaes feriptos o fiíicolu- nauios de Lisboa em que hiam afora

deu por premio certo que lhe por ilío peíToas nobres duzentos belteiros , &
dauam, tomaua da mão de Garcia de efpingardeiros , chegaram com bom
Mello apalpandolhe o pulfo debaixo tempo a C,afim, onde Gonçalo Men-
do cobri tor da cama, &domefmomo dez achou Diogo Dazambuja , & Gaí-
do lhe daua arepofta de cada humdos cia de Mello, & com elle< Diogo de
dous tyrannos, osquaesfem humfaber Miranda, & Emanuel dabxlveirane-
do outro faziam mil offerecimenios a
Diogo Dazambuja , & a Garcia de Mel-
lo, dando a entender que em tudo fa-

riam o que foíTe feruiço dei Rei dom
Emanuel , mas que os fauoreceílem
contra osque queriaõ matar. Pode tan-

to elte ardil , que per confentimento
dos ditos Hahadux, & leabentafuf,

t< s de Diogo Dazambuja, Qi Francif-

co Dalmeida , & Francilco Dabreu feus

fobrinhos, dom Garcia de bà , & Lio-
nel Dabreu, bimaõ dabylva, & Geor-
ge da Maia, tojos mui agaítados pela

pouca verdadequelhes os mouros tra-

tauam : pelo que Diogo Daz£rrbi)ja,ci:

Garcia de Mello le quiieram dtcMrar
cuidando cada hum delles, que fazia com Haliadux òc leabentiíuf, reque-
em feu partido Diogo Dazambuja, &
Garcia de Mello fairaó em terra, com
obi a de cincoenta homens , & fe apou-
fentaram nas ca ras que foram de Ab-
dearRahmaó, queeftaõ dentro na cer-
ca, da banda do mar, juntocomapraia,
onde depois de apoufentados ( pofto
que os mouros fobre iííb tiuelTem gra-

de vigia, como arrependidos de os dei-

rendolhes que hum delles regeiíe aci-

dade em nome dei Rei dom Fm^nuel,
porque ja lentiam auer antre elles am-
bos difcordias fecretas, bulcando mo-
dos, & meos pera hum matar ooutro,
& le fazer fenhor. Com tudo entre el-

les ouue comprimentos de qual rege-
íia por elRei, & aliem dos compri-
mentos, muitos rogos, & meljageiror,

por-
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porque hum foltaua ao outro eíla hon-
ra, Hn d mente o gouernó ficou com
leahenufuf , o qual depois de le ver

nelle, per modos, & manhas ellorua-

ua a obra que Diogo Dazambuja fazia

nas calas que f< raó de Adear Rahmaõ,
em que fazia a fortaleza, ate mandar
aos teruidores que nam acarreiaíTem
pedra, ca!, & área para a obra : mas
iilo naõ era iem parecer, & coníelho
dos principaes mouros da cidade, o
que fazendo Leabentafuf cada dia mais
defeubertamente , Diogo Da/ambuja
falou íecretamente com JHaliadux, &
lhe dixe que lhe queriam dar o gouer-
nó da cidade, que delíecom osde lua
vallia de n^ite nas caías de lc-bentafnf,

& o mataile, & que fe tiutiTe necefii-

ilade dajuda que elle lha daria , o que
Haliaduxalli fez, mas leabentafuf naõ
cuidando que iílo podia vir por Diogo
] a?,anibuja, le recolheo as cafas que fo-

i..õ de Abdear Rahmaõ em que íe fa-

vn a fortaleza, onde entam, Diogo de
Miranda poufaua, que o recolheo fem
íabtr pivte do trato que leu auo tinha

feito com Haliadux. Alli eíteue reco-

lhido oito dias, & deu taes razoens a

Diogo Dazambuja, que o deixou vir

a elte regnodsr iuasdileulpas aelRei,
que foram taes que o tornou a mandar
a vj,aíim , com ordenado pêra vinte ho-
mens de cauallo, éxprouiloensper que

fazia capitam do campo , por faber

1 ilbor os collumes daquelle pouo do
que o podia l^ber Diogo Dazambuja,
onde depo's fez muitos feruiços a Co-
roa deif.es regnos, como fe ao diante

dirá, porque como o também dizem
os Scnptores Arábios muitas vezes

com a fua gente, & alguma noíTa def-

baratou a do Serife Príncipe de Sus,

& Hea, também a dei Rei de Fez, &
do de Marrocos & fez toda a prouin-

cia da Ducala tributaria a el Rei dom
Emanuel, mas tornando Haliaduxde-
pois que lhe Diogo Dazambuja entre-

gou o gouerno da cidade, fez tudo ao

contrario do que fe cuidaua,& piorque
leabentafuf, porque fe eíte por mo-
do'; fecretos elloruaua que fe naõ fe-

zeíle a fortaleza, ettoutro o fazia def-

cubertamente, mandando aos mouros
que acarretauaõ as achegas para ella,

que o nam fezelfcm, & lhes punha por

iilo pennas, & mandava caltigar.Com

tudo Diogo Dazambuja pouco , & pou-

co fazia crecer a obra, dando a enten-

der que aquillo era pêra lomtntelere-

colherem osmercade resChriítãosque

vinham tratar aqutlla cidade, mandan-
do entupir as bombardeiras antes que
as os Mouros vifltm, de pedra, embar-

ro pela banda de fora, & acafcHar de
iraneira, que parecia que era tudo pa-

rede igual, & tendo polia a fortaleza

em altura que fe podia mui bem de-

fender, & feita de noite huma porta

no rr.uro pêra fair a praia , com duas

eítacadas, huma de cada banda da rua

que pallíua perante o muro, & a for-

taleza logo pela manhaa mandou hum
recado a Haliadux, maisafperodoque
o acoltumaua fazer , dizendolhe que
nam cumpria com elle como cauallei-

ro, pois lhe nam daua todalas ajudas

necellarias pêra aquella obra, como lho

prometera , & jurara por lua lei de lho

manter o mouro lhe deu em repofta que
como fallaua taô afouto, pois nam ti-

nha que comer, nem que beber fenaó

o que lhe elle mandaua dar. Diogo
Dazambuja lhe mandou dizer que era

verdade, mas que quando lhe faltalle,

que com fangue de mouros mataria a

lede aos feus, & das pernas delles a

fome, a qual reípofta a Haliadux naõ
fez 'mais que meter o dedo na boca,
que era final de ameaça , ao que logo
Diogo Dazambuja quis acudir primei-

ro que o Mouro apellidaile os da fua

valia, & do campo, que era a força

principal da cidade, pêra as coufas de:

guerra, & porque parecelTe que naó
era elle o autor de romper a paz, teve

o meo feguinte pêra começar a guer-
ra. Av/da ja alguns dias que hum mou-
ro marchante de gado dera huma bo-
fetada no açougue da cidade, íobrere-
ferta do tomar carne, a hum Gonçalo
Fernandez criado dei Rei , do que fe

logo veo a queixar a Diogo Dazambu-
ja, a quem relpondeo que fe lhe def-

fem outra que íecalaíTe, queaílicom-
prie
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pria por entaõ, ao qual na hora que baítiao Rodriguez bombardeiro aíTen-

lhe deraõ o recadodeHaliadux,man- tou húa Spliera na praça, & quis nof-

dou Diogo Dazambuja, que íbfle ma- fo Senhor que lhe meteo hum pilouro
tar o Mouro que lhe dera a bofetada, pela boca, de que arrebentou, 6c roa-

6c pêra ajuda deite feito lhe deu hum tou o bombardeiro. O que alíi feito,

leu criado per nome Bernaldo Vaz, 6c vendo os Mouros que ficaram nacida-
quis a ventura que acharam o Mouro de (porque os mais lê acolheram a lcr-

na praça a porta de hum mercador, ao ia de Benimegher) como a mefquita
qual chegarão ditlimuladamente, & & aicoram eram ganhados, cc o eltra-

lhe deram huma eitocada, lem o po- go que nelles era feitopediram paz, a

derem mais ferir, porque le baqueou qual lhe Diogo Dazambuja cor.cedeo,

dentro da caía, donde lhe logo aco- 6c eiles lhe entregaram logo as chaves

dirão», o que feito fe recolherão a for- da cidade, 6c í.!ca voua, 6c fe íezeram
taleza com aias trabalho, porque os vaílallos 6c tributados delRei dom F.-

hiam leguindo muitos mouros, de que mànuel, & a 'bandeira Real foi leuada
fe defendiam como valentes homens, per toda a cidade bradando todos, al-

Naquilk' mefmo dia fe ajuntaram ao li Chriltãos, como mouros, Real, real

redor da fortaleza mais de mil moi.- porei Rei dom Fmanuel de Portuga',
ros, adargados, que com efpingardas, i\. Holiadux, como o contam os S^n-
& beltas tirauam contra os noílos , & ptores Arábios, fe foi viuer a villa de
vendo que iilo nam fazia mofla, man- Traga, que fera de Azarcor quaiitnn-

daram trazer bombardas, com que ti- ta milhas , onde efteue algum tempo
raraó toda aquella noite a qual os noí- com toda fua família, 6c muitos pa-

ios paliaram todos armados/Ao outro rentes feus, & amigos que o leguiiaõ,

dia pela roanhãa depois de ouuirem nteque el Rei de Fez o fez vir perafeu
Miila, & almoçarem , caualgou Dio- Regno, com toda fua cala. No caíítl-

•goDazambuja fobre hum cauallo ruço lo dalcaçoua pos Diogo Dazarobuja
Ííombo, por ler velho , & manco de por capitão hum caualleiro natural de
luma perna, de huma elpingardada Portalegre, per nome loo.õ do P*ego,

que lhe deraõ diante da villa Dalegre- no qual feito, aliem doutns pefloaa

te, quando o Principe dom loaõ aco- nobres, fe acharão Garcia de Mello,
brou dos Caltelhanos, que a tomaram Gonçalo Mendez C,acoto, Diogo de
r.o começo das guerras de Caítella, & Miranda, Emanuel da Sylveira, Fran-
pollo a cauallo mandou abrir as portas cifeo Dalmeida , Francifco Dabreu
quali a horas de meo dia, &com toda feus fobrinhos , Lopo Barriga , Nu-
a outra gente trás fi, a pé fahio aos no Gato, loaõ Dornellas, George da
Mouros, nos quaes foi tamanhoo me- Maia, Leonel Dabreu, SitnaõdaSyl-
do , que fe começaram logo de reco- va, Heitor Gonçalvez feitor, 6c hum
lher pêra a mefquita, refiltindo o mi- feu irmão, 6c oPimintel : dos mouros
lhor quepodião, dentro daqualfetra- morrerão muitos nefta peleja, & os

tiou peleja com mais esforço da parte mais delles dentro na melquita, eidos

dos imigos, com tudo os nollbs mata- nollbs morreo hum lo , que era j e

ram muitos delles , 6c os outros defem- de Diogo Dazambuja , de hum pelo j-

pararam a mefquita.Os que lairaõ pri- ro que veoDalcaçova, que lhe cortou
meiro da fortaleza, & entraram na ambalaspernas, por baixo dosgeolhos,

mefquita foraõ Lopo Barriga, 6c o Pi- eítando elle junto de feu lenhor , a

mintel, que fora moço de monte dei quem todos tirauam, pelo final do ca-

Rei. Nefta reuolta fe fezeraõ fortes ai- ualo ruço pombo em que andaua. Aca-
eum mouros na alcaçona da cidade, badas eltas coufas ouue algumas dife-

6c dalli tirauam com huma bombarda renças entre Garcia de Meilo, & Dio-
grolla com que laziaõ muito danno a go Dazambuja , íobela ordem que fe

noila fortaleza, contra a qual hum Se- poria no goueino da cidade: noqueíe
naó



dei Rei dom Emanuel. 191

naô podendo concertar , Garcia de
Mello feveo pêra oregno, ficando ahi

Gonçalo \lendezC,acoto com os feus

quatro nauios. E logo dahi a poucos
dias os Mouros alarues da comarca
vieram correr por três vezes o campo,
a que lhes os noiTos, que entaõ podiaó
íer ate cincoenta de cauallo , fairam

com alguns de pé, & os feguiram da
primeira vez ate os azambugeiros, on-
de matarão três, dosquaes osdous der-

ribou Lopo Barriga , & George da

Maia, o terceiro, cc das outras duas
vezes lhe fairam também , em que
matarão alguns delles, de que iempre
coube a Lopo Barriga hum , porque
como esforçado caualleiro, em toda-

las coufas em que fe achou, le foi Iem-
pre hum dos primeiros. E pofto que
r,o anno de mil, & quinhentos, tte oi-

to, a cidade de C,afim ficafTe de todo
pacifica a Coroa deites regnos, por-

que o principio de aos Mouros perde-

rem começou na treiçaõ em que ma-
taram AbdearRahmaõ, quefoinoan-
no de M. D. vi. quis tomar o meo de-

íles dous annos', que foi o de Mil, &
quinhentos, &lete, pêra nelle ferever

tudo o que fe na tomada delia fez, por

neite tempo fe tratarem todas eltas

coufas ca no regno , & la em Africa ,

porque afii me pareceo que conuinha
ao fio delta Hiítoria, & ^boa ordem
delia,

CAPITULO XIX.

*Do nafeimento do Infante dom Fer-
nando , $ê das calidades da jua

real pefioa.

nEpois que a Rainha pario o Infan-

te dom Luis em Abrantes , dahi a

alguns dias , no mefmo anno de M.D.vj,

fe foi a villa deTomar, por lhe elRei
ferever que alli fperaffe por elle, com
fundamento irem ter o veraô a Coim-
bra, pêra onde depois da vinda delRei
ie partiram, quafi no fim do mes deJu-
nho, <\ por rebater que ouve de peite

na cidade fe to-naram a Tomar , don-

de per relpeito dos mefmos rebates fe

vieramoutravez Abrantes,ondea Rai-

nha pario , aos cinco dias do mes de
Julho , de M. D. vij , hum filho a que po-
Teram nome dom Fernando, por lem-
brança defeusauos o infante dom Fer-
nando pai dei Rei dom Emanuel, &
dom Fernando Rei de Aragão,& de Si-

cília cuja filha a Rainha donna Maria
era, & de donna Ifabel Rainha deCai-
tella. Eíte Infante dom Fernando, alli

na mocidade, como depois de ler ho-

mem foi de bom parecer, & bem dil-

poito, muito inclinado a letras, & da-
do ao itudo dasHiltorias verdadeiras,

& imigo das fabuloías, & por aver as

verdadeiras trabalhaua muito, do que
eu fou teitimunha, porque eftando em
Flandes, em feruiço delReidom Ioaõ
terceiro feu irmaõ me mandou pedir
todalas Chronicas que fe podeilem
achar feriptas de maó, ouimprimidas,
em qualquer lingoajem que folie , as
quaes lhe mandei todas. E por tirar a
limpo as Chronicas dos Reis deHifpa-
nha defno tempo deNoe, ate o feu,
defpendeo muito com homens doctos,
a que dauaordenados, & tenças, afa-
zia outras mercês , & me mandou a mi
hum debuxo da aruore, & tronco de
todaeíta progenia , delno tempo de
Noe, athe o dei Rei dom Emanuel feu
pai , peia lho mandar fazer de iluminu-
ra, pelo mor homem daquellaarteque
auia em toda Europa , per nome Simaõ,
morador em Bruges no condado de
Flandes. Na qual aruore, & outras cou'
fas de iluminura, & nas Chronicas def-
pendi per lua contahuma grãotomm*
de dinheiro. EraeltePrincipe homem
de muita opinião, muito verdadeiro no
que trataua, &fallaua, & que (em me-
do dizia a el Rei feu irmaõ o que lhe
parecia tocar as coufas de fua honra,
& feruiço, tanto acerca dos negócios
do gouerno do Regno, como de fui
peiioa, &cala: era colérico, &apref-
lado em feus negócios, & muito ani-
mofo, com moitra , & defejo de fe a-
char em algum grande feito de guer-
ra, mas nem otempo, nem oeltadodo
R.egno deram pêra iílo lug*r. Foi ca-
lado com donna Guiomar Coutinha,

filha
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filha de dom Francifco Coutinho, con- queira, com quatro nãos, &quedeca-
de de Marialva, & da CondeíTa de Lou- minho paflaíTe pela ilha de b. Louren-
le lua mulher, o qual caía mento letra- ço, por ter infbrmaçam, quehauianel-
tou,& capitulou em vida dei Rei feu la gengiure , & outras drogas. Com
pai, &doConde, mas por elleíerain- eítas quatro nãos partio Diogo Lopez
di entaó muito moço fenaó conlumio do porto de Lisboa, aos cinco dias de
o matrimonio, fenao depois da morte Abril, do anno de Mil, & quinhentos,
delles ambos, regnandojael Reidom &oito, dequeafora elle eraõcapiíães,
loaõ Teu irmaó. Deite matrimonionaõ HieronymoTeixeira,GonçalodeSou-
ficou írueto, que herdaire humatama- la, &IoamNunez, dos quaes porago-
nha cala, & herança, como era a que ra naó íe dirá mais ate o anno de mil
poduiaõ, faleceram ambos bem pouco & quinhentos , & dez em que Diogo
tempo hum após ooutro, de cujo elta- Lopez tornou ao regno , para juraa-

do, & vida dirá quem fereuer a Cho- mente contar tudo o que lhe aconte-
ronica dei Rei dom loaõ terceiro feu ceo na viajem. A outra armada era de
irmaõ,aqualpropriamentepertencem doze nãos de que hia por capitam
fuás exéquias, allicomo a efUodia de George daGuiar , pêra com cinco del-

leu nafcimento, no qual me alonguei las andar darroada no cabo de Guarda-
mais do neceílario , com tudo quilera fum, de que os outros capitães eram,
ter matéria,& campo fpaçofo peia dizer Duarte de Lemos lenhor da trota leu

muito deite ferenifíimo Príncipe, pe- fobrinho, Valquo da Sylueira, Diogo
lo grande amor que lhe fempre tiue, Corrêa, & Pêro Corrêa feu irmara.

& delejo de o feruir, pela boa vonta- Das outras nãos eram capitaens Fran-
de, &afeiçam com que continuamen- cifeo Pereira Peltana, que hia provido
te fauoreceo minhas coufas, defdeida- da Capitania de Quiloa, Vafquo Car-
de de dez annos, are que noflòSenhor ualho, Álvaro Barreto, loam Rodri-
fe ouue por feruidooleuar deite mun- guez Pereira, loam Colaço, Gonçalo
do, o que naó foi fem dor & triíteza Mendez de Brito, & Triltam da Byi-

dos quelhebemqueriam, &defémpa- ua, que leuaua prouifoens pêra lhe o
roda grande, Sé nobre família que man- Vicerei dar duas gales , & outros na-

tinhadeiuasrendas, &patrimonioque uios para fe ir ajuntar no cabo de

era hum dos maiores deite regno, o da Guardafum com George Dagui ar. tí-
Coroa exceptoi, a mor parte do qual tas doze nãos, de que George Dsguiar
veo a meímaCoroa per direita fuecef- leuaua acapitaniaate Moçambique, &
f^m. Quiloa, &dahi das cinco íomentecom

que fe hauia de ir ao cabo de Guarda-
CAPITULO XX. fum,partiraódeLisboaaosnovediasdo

mefmomesDabnl, &no vai das egoas
1)e como el Rei mandou dezafeis ve- com tormenta le apartarão & foitama-

las a índia cm duas capitanias , htt- nhaq FrancílcoPereiraPeltana arribou

ma pêra defeubrir Malaca , de qua~ a Lisboa com o niaílo grande quehra-

tro nãos de que foi por capitão <
Z)io- do, donde depois partio, aosxviij.flias

go Lopes de Sequeira , Ç£ outra de de Maio , & foi ínucrn^r as. ilhas pri-

ciuco , pêra andar darmada no cabo meiras, que eitaõ trinta legoas a rc de
de guardafum , & as fete pêra a car- Moçambique , & George Dapuiar ar-

ga das fpeciarias , de que deu a ca- libou a ilha da madeira, com Triltam
pitania, a George 'Daguiar. da Í5> Iva, & outras algumas mos d«s

da lua companhia, todos dcltroç?dos:

POlasnouasqueel Rei tinha dograõ donde feguindo viajem íe apartaram
trato, & riqueza do regno & cida- nuns dos outros com tormenta , na co-

de de Malaca, determinou de mandar íta de Guine, depois da qual na v< In

a elta prouincia Diogo Lopez de Se- do cabo de boabperança le encontrou
Geur_
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George Daguiar com Aluaro Barreto,
& indo ambos de conleruafe levantou
hum temporal mui forte, comque Al-

uaro Barreto foi ter as ilhas a que cha-
maõ de Triltam da Cunha, fem mais
ver acapitaina, que como fe depois
foube, le perdeo naquellas ilhas. As
outras nãos de carga, chegaram todas
a Índia no mes de Oetubro, das quaes
a derradeira, foi a Daluaro Barreto,
que em Moçambique achou Duarte de
Lemos com todolos outros capitaens,
que hiam darmada pêra o cabo de
Guardariam , & lhe contou como fe

apartara de feu tio lorge Daguiar &
que pois ainda alli nam era , que o ti-

nha por perdido.Com tudoDuartede
Lemos fe nao quis partir de Moçam-
bique, ate naó ter outra mor certeza,
onde inuernou , & alli loube como
Francifco Pereira eltaua nas ilhas pri-

meiras , cc parecendolhe o que era,

que lhe faltariam mantimentos , lhos

mandou per hum caualleiro , per no-
me Gregório da Quadra , que andaua
naquella coita por capitão de hum bar-

gantim, o qual Francifco Pereira veo
ter a Moçambique aos xj dias de Fe-
uereiro de M. D. ix, & com fua vinda
íe confirmou fer perdido George Da-
guiar, porque dixe a Duarte de Le-
mos que na parajem das ilhas deTrif-
tam daCunha vira hum pedaço de nao,

que parecia quilha, & lanças, pipas, &
arcas efpalhadas fobelagoa. Pelo que
alternaram logo que Duarte de Lemos
fkafíe no lugar de feu tio, pois hiapor

lota capitam daquella armada, & que

fe foliem todos ao cabo de Guardafum,
o que alli concluido Duarte de Lemos
fe paliou a nao de Francifco Pereira

Pettana , & a fua deu a Vafco da Syl-

veira, & Francifco Pereira fefoi para

Quiloa, feruir a capitania de que vi-

nha provido na nao de António Fer-

reira, fobrinho de Pêro Ferreira Fo-

gaça, capitão de Quiloa, & lhe man-
dou ,

que ficando Francifco Pereira

Peftana emQuiloa, tomalíe feutioPe-

ro Ferreira Fogaça, &fe folie com el-

le a Melinde , & ahi o fperalTe & de

hum nauio que ficara em Moçambi-

que darmada deVafcoGomezDabreu
deu a capitania a Francifco Pereira de-
beredo. Oque feito le paniopera Me-
linde, onde teue o muerno, por lhe o
tempo nam feruir, o qual paliado le

partio aos vinte dias de Agolto do an-

no de Mil, & quinhentos, &noue, ca-

minho de çacotorà , leuando ja confi-

go fete velas, òvindo delongo da cof-

ta , recolhendo as páreas dalguns dos
fenhores daquellas ilhas em que teue

debates , principalmente com o de
Zemzibar, foi ter a cidade de Maga-
daxò, com tenção de a combater mas
vilta a força , & fitio da cidade , & mao
defembarcadouro o nam fez, onde ef-

tando ancorado per ma vigia fe cor-
tou huma noite aamarra dobarganthn
de Gregório da Quadra, o qual, dor-
mindo todolos que nelle eltauaõ ieef-

garrou darmada , & com a corrente
que era grande, fingrou tanto, que
quando acordaram nam conhecerão a
parajem em que eram, & ao remo ef-

tiueram pairando toda a noite , mas
quando pela manhã não viram a frota

fe deixaram ir a ventura , ate chega-
rem ao cabo de Guardafum, & dalli

dobrando o cabo foraõ ter a cidade de
Zeila, junto das portas do eítreito do
mar de Arábia, onde os captiuaraõ os
da cidade, que faõ todos mouros, &
os mais delles leuaram em preíente a
el Rei de Dadem, donde depois Gre-
gório da Quadra veo ter a Ormuz,
fendo gouernador Lopo Soarez Dal-
varenga, do qualGregoriodaQuadra,
& das auenturas que depoi-, paliou, fe

dirá ao diante. E tornando a Duarte
de Lemos, depois que aflentou com
todolos capitães que fe deuia de refif-

tir do combate deMagadaxò, fe fez a
vela caminho de C,acotorà

, pêra ir

meter de polTe da capitania da forta-

leza Pêro Ferreira Fogaça, & dom A-
fonfo de Noronha ir fervir de capitão
da fortaleza de Cananor que entam o
era da de çacotorà, mas foilhe o ven-
to tam contrairo, que fendo a vilta da
ilha, fe fez na volta de Ormuz, onde
o deixaremos eitar, ate que feja tem-
po de dizer o que lhe neita cidade

Bb acon-
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aconteceo, & oque paliou com eJRdi
& gouernadores do regno.

CAPITULO XXI.

T)o que Trijtam da Cunha pajfon em
Jtia viajem , ate chegar a Moçam-
bique ,

ÇS de como defcobrio a ilha

de Saõ Lourenço feia banda de den-

tro & da morte de loam Gomes, *Da-

breu , & f/tio ,
/et tilidade da ilha , Q)

cojiumes da gente que viac nella.

A Trás fica dito, como elRei man-
dou Triftaó da Canha a Índia no

atino de M.D.vj, por capitam de numa
armada, & porque elle inuernou, &
não tornou ao regno lenam no anno
de M. D. viij, por nam quebrar o fio as

ooufas que lhe aconteceram, guardei
nellas a mefma ordem quetiue em to-

dalas outras armadas de que ate gora
tratei. Neíta hiam debaixo da fua ca-

pitania Aluaro Telez , Lionel Couti-

nho, Rui Pereira Coutinho, IobQuei-
mado, Rui Dias Pereira alferes mor,
loaô Gomez Dabreu, Aluaro Fernán-
dez natural Dalvito, loão da Veiga,
Triftaó Alvarez, & Trilião Rodrigues,
que eram per todas onze velas. Alem
delias mandou el Rei fazer preítes qua-

tro nãos, & huma taforea pêra anda-

rem darmada no cabo de Guardafum
de que deu a capitania a Afonfo Dal-
buquerque & alli a fucetTaõ dogouer-
no da índia, depois do Vicerei dom
Francifco Dalmeida acabar de feruir

três annos. Das nãos eraó osoutresca-

pitães , Francifco deTauora , Emanuel
Telez Barreto , António do Campo,
& Afonfo Lopez da Coita da taforea,

ik Afonfo Dalbuquerque deu el Rei
commillam, que de Moçambique ou
Quiloa, onde acharia Pêro Corefma,
Que alli andaua darmada , o leualTe con-

figo. Deltas cinco velas hia também
por capitão Triftaó da Cunha, ate fa-

zer huma fortaleza em C,acotorà, co-

mo leuaua por regimento, & de C,a-

cotorà í>uia de defpedir Afonfo Dal-
buquerque pêra o cabo de Guarda-
fum, com as féis velas , & nellas lhe

da Chronica

auia, de properfazer ccccl. homens, o
que feito deixando a fortaleza deC,o-
cotorà prouida, fe auia de partir pêra

a índia, com também leuar a fuecef-

fam do Vicerei, & de Afonfo Dalbu-
querque, 1e ambos falecellem eltando

elle la. fc lta armada em que hiam mil,

& trezentos loldados, paruo de Lií-

boa a íeis dias Dabril do anno ja dito,

& na viajem delcobriram humas ilhas

defpouoadas de que atras riz menção
a que poleraó nome deTriltaõ daCu-
nha, & daqui foi ttr a Moçambique
no mes de Dezembro onde lhe foi for-

çado inuernar, faltandolhe da frota

Afonfo Lopez da Coita , que entrou
em C,ofala, & Lionel Coutinho que
paliou a Quiloa, & Aluaro Telez que
eígarrou ate o cabo de Guardafum,
onde fez algumas prefas, de que ficou

rico, & os que com elle hiaõ, & dahi

foi ter comTriítaõ da Cunha a C,aco-
tora, & alli faltou da frota Rui Perei-

ra Coutinho, que foi ter a ilha debaõ
Lourenço, pela banda dedentro ahu*
na baia, a que pos nome a fermofa,
onde vieraõter com elle dezoito man-
cebos em huma almadia, os quaes fef-

tejou, & lhes deu algumas peças pêra

fe cobrirem, por nam trazerem outro
trajo que huns panetes de palma com
que andauam encachadosentreas per-
nas dos quaes trouxe dous configo a

Moçambique, que vieraõ per fua von-
tade, pêra dellesTriltsó da Cunha to-

mar informação delta iiha, a qual elle

pos nome de Sam Lourenço, por Rui
Pereira auer vilta delia no dia deite

SanCto , outros dizem que lho pos Dio-
go Lopez debequeira.F, poi que o tem-
po não feruia pêra viajem de C.acoto-
ra,cxi vem arem lenam es, que eraó bons
perà ir a ilha de ^aó Lourenço deter-

minou Trilião da Cunha, com pare-

cer- de Afonfo Dalbuquerque & dos
outros capitães, ir vero que nella auia,

pêra onde partionofimdomefmomes
de Dezembro, leuando conligo Afon-
lo Dalbuquerque , António do Cam-
po, LmanuelTelez, Francifco deTa-
uora, Ioaó Gomes Dabreu, Rui Pe-
reira Coutinho , & Triitaõ Aluares. As

ou-
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outras velis ficarão em Moçambique,
íaluo a Taforea de Afonlo* Lopet da
Coita que eltaua em C.ofala, os quaes
partidos de Moçambique chegaram a

ilha pola banda de dentro , com bom
tempo, & porque em dous lugares a

que primeiro vieram ter , chamados
C,daô, & Lulangane o;>nam quileram
receber de pai, Trilião da Cunha os

deitroio, poltoque nosmoradores del-
)es achalle alguma reliliencir.. Dalli foi

coikeando i.ida a ilha pela banda de
dentro , tomando alguns portos íem
achar noua de nenhuma fpeciaria, ate
chegar ao cabo delia , em dia de Na-
tal, ao qual pos o meímo nome , fem
o poder dobrar, por calo de hua gran-
de tempeitade que o alli tomou, com
a qual a nao de Rui Pereira Coutinho
foi dar a coita , onde clle moi reo , & a

mor parte da gente. Oque vendoTri-
lião da Cunha , temendo que íe dobrai-
le aquelle cabo que acharia tempos
comrairos, fez final as outras nãos, fa-

zendollenavoltade Moçambique, on-
de chegou lem a nao de loam Gomez
Dabreu, que tinha ja dobrado elte ca-
bo do Natal, quando osa tormenta to-

mou, & cuidando que as outras nãos
o dobrariam, andou pairando de lon-
go da coita, ate que le ailegurou que
o nam rezaram pelo que com tençam
de ver le por aquella banda de fora a-

charia nouas de lpeciarias , & aífi pêra
fazer augoada , foi lurgir na boca de
hum rio , que lae ao mar , em huma
prouincia chamada Matatana, de que
logo acodiram muitas almadias,com
gente de terra, que lhe trouxeraõ pei-

xe frefeo, inhames, & canas daçucar,

loam Gomez mandou ao leu meltre,

q lábia algarauia , & a outras lingoas de

rerra de negros, que eniraííefo em hu-

ma daquellas almadias, pêra ver fe os

entendia, & fe7eííe entrar os negros

na nao pêra os feítejar, & lhes dar de
veftir, mas elles como tiueram o mef-

rre dentro fe foram caminho da terra

leuandooconfigo, aoque queu ndo a-

cudir loaó Gomez Dabreu , mandou
poer no batel alguns tiros dartelharia,

& com xxiiij homens feguio per aquel-

la banda pêra onde os negros encami-
nharão, & lendo a mea legoa de terra

tornauam ja as almadias , & como de
paz íe achegaram ao batel, vindo de
longe capeando o meltre que traziaó

contigo, que naó tiraílem com arte-

Iharia, que eram amigos, o qual mef-
tie elles leuaram ao Senhor daquella

terra , que lhe mandou dar huma cadea
de prata que pelaria trinta cruzados,
& manilhas, & r.neis do meímo metal,

com que o tornou logo a mandar, com
recado ao capitam rogandolhe que
íaille em terra , pêra o feítejar. loaó

Gomes vendo o bom tratamento que
aquelle Rei fezera ao meltre, leroiem
companhia das almadias ate o lugar

onde elle eltaua, que o veo receber a

praia com muita alegria , & tangeres
ao leu modo, & o leuou as caías em
que moraua ,banqueteandoo com vian-

das, & fruitas d* terra , ate horas de
veípora, a qual hora em íe querendo
recolher ao batel , fe aleuantou huma
tam braua tempeítade, que çarrou de
todoa barra, íem poderem lair, & if-

to dutou per efpaço de quatro dias.

O

que vendo os que ficaram na nao, pa-
recendolhe que lo<-.m Gomez Dabreu
pelejara com os da terra , por lhe narn
quererem dar o meltre, & que na pe-
leja morreram todos, atreceandofTe

que defíem a coita com aquelle tem-
poral, pofto que naó tiueíTem piloto,

que também fora no batel, fefezeraõ
a vela, & fendo defronte da ilha Dan-
goxa, a quarenta legoas de Moçambi-
que, encontraram o comendador Rui
boárez que lhes deu piloro, h". tornan-
do a loam Gomez Dabreu , paliada a
tormenta fe embarcou no batel, cui-

dando que acharia a nao, poíto que a

naó vilfeno lugar ondeficara, & niíto

andou alguns dias de longo da coita ,

com almadias queel Rei mandaracom
elle : mas vendo que a nao, ou deuia
de fer perdida com o temporal, ou
ida pêra Moçambique, le tornou para
el Rei de Matatana, que o recebeo com
muito amor, confolou, & tratou íerr-

pre muito bem, & aos que com elle fi-

carão, o que tudo aproveitaua pouco •

Bb li pêra
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pêra lhe tirar a dor, & trifleza que ri- fontes, abaftadz de rrçnr, carnes, pef-

nha de fe ver ficar alii em terra taóef- cados, & fruitas de palmeiras, & dou-

tranha & do modo que ficara, do que tros géneros , & muita, & boa defpi-

veo adoecer, & morrer de pura pai- nho, & afli de a-07 , milho, inames,

xam, com mais oitoda companhia, & canas daçucar , & gengiure
,
que co-

de de/aleis que ficaram: os treze per mem verde, iem o legarem , nem o
c.onfelho do piloto, concertarão o ba- tem por mercadoria , a nellamuita c mi-
rei, & com licença dei Rei, que os dei- nas de prata a qualellesapuraó rr ?.',&

pedio de li com muita laudade, fe fe- por iíib a ufam de muito baixa lei, em
zerama vela caminho de Moçambique: cadeas , anéis, & outra* jóias, dizem
F, ifto era ja no anno de M. D. vii. os que ahi minasdouro, doutros rctaes

quaes indo aíli a trauesda ilha Dnmgo- de que ie naó logram por os naó hhe-
xa , toparam com Lucas da Fonleca, jem tirar, ? gente he boa, fimprez &
que vinha dalndia com a luacarauella conuerfavèl , naó nauegam nem tem
carregada pêra C.ofala, & trazia con- didb o vfo, tem almadiasem que pef-

íigo loaó Vaz Dalmada, que o Vicerei cam, èv andam de longo da coita are-

mandaua pêra íer feitor, depois que mo cie huns lugares aos oinos u'r.m

Kmanuel Fernandez fora ter a índia, azagras muito delgadas guarrecidas

como ja dixe, o qual Lucas da Fonfe- de ferro com que tiraó darrem* Mo, il-

ca os recolheo na carauella , & Jeuou to era o antigo dHta ilha qu9ndo aos

configo aC,ofala, & trouxe a Moçam- noflbs defcobriraô, & foi depois por

bique, onde ja nam acharam Triltam alguns annos, mas jagora fa6 mais po-

daCunha, & dalli fe foram pera índia, lidos, & aítutos no modo de pelejar

F pois tenho feito duas vezes mençaõ tk tratar do que o dantes er5o.

delta ilha de Saõ Lourenço, a primei-

ra quando Fernaó Soarez a defcobrio C AP I TU L O XXII.
pelab^nda defora, & eira emque IVi-

ítam da Cunha o fez pela de dentro, 1)e como Triflam da Cunha parfh de

direi breuemente o que delia pude ai- Moçambique pera ilha de t,acr -

r?nçar, porque querendoo fazer per ra , £? de caminho acjtroio as cida-

( xtenfo, íegundo fua grandeza & va- des de /loja, £0 Braua, & do c.tio

rios enirumes de gente quenellaha, da ilha, GJ cojiumes dos naturaes

feria necelTario fazer hum grande vo- delia.

lume, o que cumpre mais aosScripto-

res,quefeparadamentefcreuemascou- TH M Moçambique achou"Trillaó
fas deltas nauegaçoens que a mi. Fita jOj Cunha loaó da Nova, qu" partira

ilha a que os antigos chamaó Madagaf- da Índia pera o regnonoann^ paliado

car, & nos de Saõ Lourenço he huma de M. D. v] , como atras nca dito, o

das maiores que fe fabe em todoodef- qual do cabo de boabperança arribou

cuberto, porquetemdecompridomais as ilhas de Angoxa , por lhe a na<> 1
-

detrezentas legoas, &delargomaisde zer muita agoa, & dahi foi ter a Mo-
oemq, & vinte, em que a muitos Reis, çambique.ondeTrittaõdaCunha com*
&Senhores,osmaisdellesgentios,prin- prou huma n?o darmadores a André
cipalmente os que viuem no fertamda Diaz , que deppis foi alcaide de Lil-

ilha porque os que habitaó na coitado boa, & hia por feitor delia, cS: a car-

mar, os mais faó mouros, tem todos ga da nao de loaó da Noua mandou
quantas molheres querem, & faó ne- mudar neíta, de que deu a capitania a

gros, & baços, de cabelo rebolto, os António de Saldanha, pera fenellator-

ricoe andam cubertos com panos dal- r.ar ao regno , & em fua companhia
godam, & os pobres nus femmaisrou- mandou huma nao de Fernam de No-
pa, que a com que cobrem fuás vergo- ronha, deque era capitão Diogo Men-
rhas. He muito viçola daruoredos, dez Corrêa, & loaó da Noua por ler

mui-
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multo amigo, & compadre deTriltaó quellacoíta. O quefabendoTrifcaô da
da Cunha a leu rogo ficou pêra le ir Cunha, fem maisdilaçaõafoicometer,
com Afonfo Dalbuquerque a andar leuando Afonfo Dalbuquerque a dian-

darmada no cabo de Guardafum na teira, acompanhado de Lionel Couti-
jua nao, porfer grande que lelogope- nho, Rui Diaz Pereira, Krancifco de
railfoconcertou. litoacabado,queera Tauora.dom Afonfo de Noronha,dom
ja no mes de Feuereiro de M. D. vij. António de Noronha feuirmaõ, Ema-
Tnllam da Cunha le partio pêra Qui- nuel de Lacerda, domHieronymo de
loa, &dahi foi ter a Melinde, onde le Lima, dom loão de Lima irmãos, An-
vio com el Rei , & lhe deu hum pre- tonio de Miranda Dazeuedo <íc outros

lente que lhe mandaua a el Rei dom eaualleiros, & fidalgos, que eram per
Emanuel, & entregou hum Português todos quatrocentos , & com (eis cen-
per nome Eernaó Gomez oiardo, & tos leguia Triltàõ daCunha nareguar-
lium mounlcoChriitaõ, per nome loaõ da, osquaes todos chegarão a praiano
banchez, & hum mouro deTunez per romperdalua, naqual, poftoqueode-
nome Cide Mafnmede , que el Rei iembarcadouro folie perigolo, lairaõ

mandaua ao Emperador do Abexi

,

apelar dos imigos, que lho defendiam
comeartas, &recados, os quaeselRei mui animofamente , porque como le

de Melinde tomou a leu cargo, pêra depois loube, na cidade auia mais de
lhes dar todo bom auiamento necelTa- quatro mil homens de peleja, & entre
rio. Dalli fez Triltam da Cunha vela elles muitos mui esforçados, dosquaes
pêra cidade de htoja, que he vinte le- os dous mil lairam a defender a praia,

goa? de Melinde, a qual, por eltar de que os no!l*os leuaram recuandoate as

guerra com el Rei de Melinde, & f

e

portas da cidade pêra onde fe reco-

uuerer defender dos nollos, Triltam Ihiaó com muito tento atechegarem a

da Cunha deíiroio,& mandou faquear, ell<)S,& as fecharem fobreli, pelo que
«Sc queimar, lemihe ferirem, nem ma- os noíibs le começaram delpalhar de
tarem ptllba nenhuma, pela poucare- longo da caua, pêra verem leachauaó
iiltencia que achou nos Mouros , por alguma outra entrada, onde, por nel-

9 cidade ler rala, &pouco defenfavel, la hauer muita área lolta, cahiaõ huns
dá qual entre outros que morrerão foi fobelos outros fem fe poderem valer

hum o Xeque delia, llto acabado íefoi dos tiros darremeílb que lhes lançavaõ
a cidade de Lamo adiante delta quinze do muro, porque ate com cortiços

legoas, que achou de paz, &fefeztri- cheos dabelhas lhe tirauam, mas an-
butaria aos Reis de Portugal com leis- dando aífi neite trabalho, vieram a dar
centos meticaes douro cadãno, de que em hum lanço de muro baixo, & fra-

logo o Xeque oagou o primeiro , em co, pelo qual logo entrou Afonfo Dal-
IVlarcellos de prata, moeda Venezea- buquerque, que hia na dianteira com
na. Dalli foi lançar ancora diante da de toda fua companhia , & eítandojana

Brana« que he delta lxv legoas, cerca- primeira rua dentre o muro, & as ca-

da de muro coro fua caua, & cafas ai- las, acodirs>õ muitos mouros com que
t*s de lobrados, & terrados de pedra, fe travou huma braua pelleja per bom
ífe cal muito rica, por cafo do grande efpaço, ao queTriítaõdaCunha, aco-

trato que nella a, onde em chegando oio, com a bandeira Real , com cujo

mandou Lionel Coutinho a terra of- fauor os mouros fe recolheram pêra

ferecer a os gouernadores delia paz, dentro da cidade, daqud os noíTbs os

que elles deraó moftra quererem ace- lançarão pêra banda do fertam com
ptar, dilatando o tempo com Iperan- muito trabalho, do que naõfatisfeitos,

çaaueiobreuieflehumtemporal.aque querendo ainda feguir o alcance, Tri-

elles chamaõ, avara deChoromandel, ltaó da Cunha lho defendeo , & man-
que vem tam brauo, & tam de lubito dou logo fechar todalas portas da ci-

que faz çoçobrar quantas nãos achana- dade, quehiaõperàquella banda, por-

que
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que as da praia rftnuaô íeguras com a bem merecido. Os que fe acharão ne-

gente que tícara nos bateis. O que rei- lte feiro, afora os capitães da frota fo-

to mandou laquear a cidade , em que ram , dntnloaó de Lima, & dom Hie-
fe achou mui rico delpojo douro, pra- ronymofeuirmaõ, Lmanuclde Lacer-
ta pedraria, pannos de leda, algodam, da, & hernaó Pereira leu iimaó, loaó

marfim,âmbar,&muitoscheiros,&lpe- Rodriguez Pereira, & Duarte Pereira

ciarias, & de todo género de mercado- leu irnmó, Gil Barreto, & Diogo de
rias &. foi tanto q lenaó pode recolher magalhães irmãos , dom Emanuel Pe-

em todolas nãos da frota. Nacidadefi- reira,l JeroDn!buquerque,himaó Dan-
çaram muitos mouros, ite mouras por drade , Anronio de Miranda Dazeue-
naõ poderrm fugir, que todos capti- do, Pêro de òoula Dazeuedo , beba-
uaraó,<S: a muitos delies deu Triltaó da ftião Dabreu , Annque jMoni/ , dom
Cunha liberdade, & dos que ficarão ca- João Annque/., Francilco de Bouadi-
ptiuós tomou cada hum os que quis. lha, Aires de boula Chichorro , Jer-

1
H

*QJ tanta a crueza da gente baixa, que nam Gomez de Lemos , António da
a mais de oitocentas molheres viu;is b\ lua ueboure.Aluaro de Moura, dom
cortarão as niaós pêra mais deprelía Afoníb de Noronha, & dom António
lhe tomaremasmanilhas douro,& pra- deNoronha leu irmaó. Deite lugar de
la que traziaó nos braços, & omeimo Braua fe foi Trilho da Cunha a cida-

ihes faziaó as orelhas per amor das ar- de deMagadaxò habitada de mouros,
recadas.O que labendoTriltaó da Cu- que he huma das mores, & mais ricas

nha mandou apregoar lobgrauepenna de toda aquella coíra, xviij. legoas de
que ninguém fezelle mais. Defpojada Braua, em que a grande trato de mer-
a cidade , TriílaÕ da Cunha lhe man- cadorias da índia, Períia , Guzarate
dou poer o fogo, de que ardeo toda a do mar de Arábia , & doutras partes,

vilta dos noilos, &dos moradores dei- & pêra ver fe queriam os moiadores
U s que dos palmares o elfauam ven- delia paz, mandoudianteLionelCou-
do, com aquella triiteza , que deuem linho darlhes de lua parte o recado:
ter aquelles que em hum inítante fe vi- mas elles o tomaram mal, porque a

iaó ricos, fartos, abaltados, & no mel- hum captiuo dos de Jiraua que lançou
mo deítroidos, & pobres, com perda em r na, peia lhes dizer aoquevinha,
de feus pais, mais, filhos, parentes, & feze:am diante delle em pedaços, per
amigos, boubefe depois que os que mandado de muitos homens de caua-
morreram na cidade aterro , paliaram lo acubertados , que andauaó pallean-
de mil, & quinhentos, dos noiTos fo- do na praia, & do batel ouvio Lionel
rao muitos feridos, & morreram mais Coutinho dizer que fe lailíe em terra
de cincoenta, afora xviij que fe perde- lhe fariam o mefmo, &vio muita gen-
ram em hum batel que lua carregado te pelas ameas dos muros, &ao redor
do milhor defpojo pêra naodeTriíUó delles, com as quaes nouas fe tornou a
da Cunha, roas o batel fe laluou. Avi- Triltaó da Cunha, que defeito quile-
da elta vitoria, Triltaó da Cunha, po- ra combater eita cidade , le lhe os pi-
Ito quele ja achara em outros feitos de lotos nam requererão que onaó fezef-
guerra, em louuor do Apoltolo ban- fesporquedetodofelhepaUauaotein-
tiago, quis que o armafle caualleiro po de ir a C.ocotorà , pelo que delif-
AfonloDalbuquerque, de cuja ordem tio de o fazer, & mandou poer o rof-
era comendador , o que le fez na mef- to na ilha , onde chegou no mes Dabril
quita, onde o dantes ferirão de huma do fobredito anno de M. D. vii. do li-

frechada era hum pe, & aíli armou tio da qual ilha , & dos coltumes da
Nuno da Cunha filho do mefmo Tri- gente delia , entretanto que Triítam
ItaódaCunha, depois de fercavalleiro da Cunha lança ancora, & lae em ter-
armou Rui Dias Pereira, & outras pef- ra direi fummariamente o que me pa-
icas que o naquelle combate tinham recer neceUario. Os beriptores anti-

gos
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goslhe chamaõDyofcorides, hemon-
tanhola, 6z abaltada de enaçoens de
gado,i& de peícados , he frei ca de mui-
tas agoas, 6c mantimentos, a nella mui-
tas palmeiras , & maceiras danafega,
de que fe faz tauoado pêra nãos, 6c

calas, & outras aruores de fruito, &
dagroeiros, & alli o aloés çacotorino,
que por auer ahi muito, 6c mui bom
tomou o nome da ilha , 6c alli levam
delia muito âmbar que le colhe no mar.
A gence he baça, tem lingoa íobre li,

andam nus, alli homens como mulhe-
res, não cobrem do corpo mais que as

partes vergonhoías com pannosdalgo-
daórSaó Chnltãos, tem egrejas, & al-

tares com cruzes aruoradas nelles , &
pintadas nas paredes, lem outras ne-
nhumas imagens, jejuão a Quarefma,
& o Aduento , lem comerem carne,
nem pelcado, nem tem mais que hu-
ma mulher, 6c guardaõ as feitas prin-

cipaes do anno, alli como o nos faze-

mos, 6c no mefmo tçmpo , & alli as

dos Apoltolos , 6c pagam dízimos as

egrejas de que fe repairão , 6c entre-

tém os facerdotes , 6z dizem que o
Apoltolo £>. Thoroe foi o que alli pre-

gou a Fe de noííb fenhor lfclSU Chri-
ito, do que ja fiz atras mençaõ cha-

maõfe todos dos nomes dos Apolto-
los, 6c as molheres pela maior parte

Marias, lfabeis, & Annas. Não naue-
gió pêra parte nenhuma, ou por nam
terem dilíò neceílidade, & fe conten-

tarem do que lhes aquelle torram de
terra dà, ou de ociofidade, &pergui-
çi, porque o fam tanto, que as mo-
lheres tem cargo de aproueitar a fa-

zenda, & fazer os officios a que os ho-

mens fam obrigados, &por ferem taõ

fracos, (Sr pêra pouco, conientiraóque

rr.andafle alli fazer el Rei de Caxem,
(que hena prouinciadaFartaque)hu-
ma fortaleza , em huma ponta da ilha, a

que chamam coto, em que nefte tem-
po elhuaporcapitaõhum filho domef-
moRei, pernomeCoje Abrahero,que
tinha toda a ilh3 lugeita, & tributaria,

6c fe chamauam vaíhlos dos Reis de
Caxem, de quem por ferem Chriltaos,

& elles mouros, eraó taó maltratados,

& tyrannizados, como fe foraó capti-

vos.

CAPITULO XX11Í.

*De como fe Triftam da Cunha tomou

fer combate a fortaleza que el Rei
de Caxem tinha na ilha de Cy

acoto-

ra , & de que ahi mais fez, ate par-
tir pêra Índia.

A Fortaleza que el Rei de Caxem
tinha na ilha de Cacotorà, polto

que folie pequena era mui bem edifi-

cada, com íuas cauas, torres, cubei-

los, torre de menajem, &dalcaide,
É
li-

tuada em terra chã , na fralda de hum
monte junto da pouoaçaõ dos çacoto-

rins, & a tiro de beíta do porto do
mar, que fe chama Benij, no lugar do
coto. A elle chegou Triltaõ daCunha
no mes Dabril , donde logo mandou
dizer ao capitão da fortaleza, que elle

era vindo aquella ilha de Chnltãos,
per mandado dei Rei de Portugal feu

lenhor, pêra os librar da fugeiçaô em
que os elle tinha, quelhequizelíe dei-

xar aquella fortaleza, oquefazendolhe
daria embarcaçam pêra lua terra , ou
que feria nectlfario combatello , &
lançalo delia por força, ao querefpon-
deo: que elle eltaua alli por mandado
dei Rei de Caxem feu pai, que fedel-

le trazia prouifoens pêra lha entregar
o faria, masque fe vinha lera ellas, ti-

veífe por certo que pola ponta da lan-

ça fe auia daueriguar o negocio. Tri-
itao da Cunha tanto que lançou em
terra o lingoa per que mandou efte

recado, fefoi no feu batel com Lionel
Coutinho, & RuiDiaz Pereira londar
o defembarcadouro, onde fezeram al-

guma detença, o que vendo Coje A-
brahem, porque aquelle era o milhor
lugar pêra os noílos defembarcarem de
quantos auia apar da fortaleza, man-
dou logo naquella noite fazer huma
eítancia antre hum palmar junto da
praia, em que pos quarenta ioldados

pêra a defenderem. Tornando Trilho
da Cunha as nãos, aíTentou com todo-

los capitaens que deitem na fortaleza

em
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em rompendo a alua , pêra o que fe je Abrahem f em cujo lugar auia defu-
aperceberaó toda aquella noite, & an- ceder, fe adiantou de todos, com os
temanhále embarcarão nos bateis, le- quarenta elpingardeiros

,
que leuaua,

uando Triítam da Cunha a dianteira, & outras pelíoas que o leguiraó, ik ioi

com Lionel Coutinho, Rui Diaz Pe- cometer os ímigos antes de chegarem
feira, ioam da Noua, Job Queimado, apraia

, que coro os tiros da eípingar-
& outros dous capitães, cada hum em daria le começaram a retraer. O que
ieu batel: Afonlo Daibuquerque hia vendo o capitão Coje Abrahem, antes

lio leu efquife na reguarda & com el- que de todo le defotdenaíTem os léus,

le cada hum em feu batel, Krancifco lepos nas coitas delles , com oitenta

deTauora, Emanuel Telçz Barreto, frecheiros, & alli fe hia recolhendo
António do Campo Aíonío Lopez da em boa ordem , dando íinaes de mui
Coita, cvdom Aíonío de Noronha no esforçado caualeiro, ate chegar a tiro

batel de Afonfo Daibuquerque, com de pedra da fortaleza , onde com los

quarenta elpingardeiros, artelharia, & oito fartaques fez roftoao noUos, pe-

outras munições, pêra combater a for- n os deter , & dar lugar aos léus que
taleza, os quaes fazendo todos, a voga entraflem pêra dentro. Dom Aíonío
alli como eitaua ordenado, vio Afon- de Noronha, que hiadiante, teuetem-

io Daibuquerque, no romper dalua, po para mais a lua vontade lhe poder

q no delembarcadouro defronte don- chegar, mas o esforço de dom Afonlo

i.e eitaua a frota furta, que era o mais de Noronha nam elpantou o capitam

perto da fortaleza, nam rolaua o mar, Coje Abrahem porque com o meímo
como o fezera todo o dia dantes, do íe achegou pêra elle,& com igual von-

que tomando ocafiaõ, melturado com tade fe começaram a ferir, mas como
dtíejo , He cobiça de fer o primeiro os fartaques foliem de vencida , ficou

que chegalfe a ella , mandou remar a o feu capitam fo com os oito que com
terra onde defembarcou a fua vonta- elle fezeram rollo, cercados da nofla

de. Trilião da Cunha, que hia diante gente, onde todos morrerão como mui
fem ver ilto, encaminhou pêra o por- esforçados caualleiros, dequederaóli-

todopaímar, ao qual antes que che- nal no langue que derramarão dos nof-

gaile era ja dia claro, & como o ca- fos, poíto que naquelle recontro nam
pitaõ da fortaleza tiuelle o olho peia morreífe nenhum, rim quanto ella pe-

aquella banda, & o viile fazer roíto leja durou fahioTriftam daCunha em
pêra là, acudio aos quarenta foldados terra na baia que fora tomar , onde a-

que tinha na eítancia, pêra a defen- chou alguma refiltencia nos que guar-

der : mas encaminhando pêra o pai- dauam a eítancia , com tudo elle de-

mar, vio a gente que hia nos bateis de fembarcou, pofto que folie com mor-
Afonío Daibuquerque andar em ter- tos, & feridos de huma , ec da outra

ia, do que poíto em duuida a qual das parte, feguindo depois de terem ga-

partes focorreria, determinou fazello nhada a praia, os fartaques, ate a for-

aquella , onde foi cometer os noílbs taleza a porta da qual elles acharão os

fem nenhum medo , com hum eíqua- feus revoltos com os da companhia de

draõ de fartaques, bem armados , & Afonfo Daibuquerque, onde íe reno-

elle veítido, de hum hudel de laminas vou a peleja, mas em rim do^ fartaques

cuberto de cetim cremeíim, com hu- os que poderão le recolheram dentro

ma cellada dourada na cabeça, & no cc fecharam a porta aos outros, que
braço huma muito boa adarga , com apertados dos nollos fugiram pêra o
huma efpada cengida, laurada de tau- palmar, & dahi pêra dentro da ilha,

Xia douro, & prata, ec na mão huma os quaes 'Triítam da Cunha nam quis

azagaia. Dom Afonfo de Noronha co- leguir, por lhe parecer muito necelía-

rno pelíba a que mais parecia preten- rio ficar logo a fortaleza cercada, que
çer o encontrarfe com o capitam Co- a vidoria , nem defpojo que íe daquel-

les
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!es podia, auer, mandando logo com-
meter as portas, mas os fartaques lan-

çauam de cima das goritas muitas pe-
dras , & catos, dos quaes hum tocou
Afonfo Dalbuquerque que o tez cair

atardoado, cc efteue hum pouco fem
fala. Pelo que , &. vendo Tnitaó da Cu-
nha que aproueitauam os nolTbs pou-
co em fecnegarem ao muro, pelos mui-
tos que derriba feriam, mandou que
fe afaltallem, & trouxefíem hum tiro

dartelharia, cl" as eicadas que vieram
no batel de Afonfo Dalbuquerque, pê-

ra com o tiro racharem as porta* , &
com as eicadas lobirem le folie necef-
iario. Os fartaques depois que viram
que o tiro lhes efpedaçaua as portas,,

& que naópodiaõ defender a entrada,
por naó lerem mais que obra de trinta

os que le recolheram a fortaleza, que
os outros todos morreram no campo,
ou fogiram pêra o palmar , delempa-
rando as goritas , fe recolheram perà
torre da menagem, o que vendo os

nolfos, porque as portas namerão ain-

da de todo quebradas , poíeraõ as ef-

cadas ao muro, per onde o primeiro,

que lobio , foi Gafpar Diaò Dalcacer
do Sal, alferez de Afonfo Dalbuquer-
que, & logo Nuno Vaz de Caltel bran-

co , & tra>> eftes lobio lob Queimado
com íeu guiam, & após elles algús ou-

tros, cc porque nam podiam fobir tan-

tos, dom Afonfo de Noronha, & feu

irmão dom António de Noronha, Ema-
nuel Telez Barreto, & dom Hieroni-

mo de Lima , chegaram as portas, &
com machados as acabaram de desfa-

zer per onde logo entrou toda agente

fem nenhum perigo. Dom Afonfo de

Noronha, com dom António feu irmão,

lames Teixeira , Nuno Vaz de Caltel

branco, & outros correram a portada

torre da menagem que eftaua junto da

do alcaide, que ganharam com muito

trabalho, por os fartaques a defende-

rem deribacom tiros darremelTb, mas
em fim a entraram , & o primeiro foi

dom António de Noronha, ao qual fe

Afonfo Dalbuquerquefeutio, naó lan-

çara numa adarga fobellopefcoço, em
querendo entrar, humfartaque lhele-

uara de golpe defpada a cabeça fora

dos hombros. Entrada elta torre os
fartaques fe recolheram pêra a do al-

caide , que fe leruia com elta , per hu-
ma eleada cuberta dabobada, fechan-
do a porta lobre li , que era mui for-

te, cc pequena, no qual inírante che-
gou Triitam da Cunha, com Nuno da
Cunha feu filho, & outros, que com
machados mandou quebrar a porta,

mas nem por ido deixauam os farta-

ques de fazer o officio de valentes ho-
mens , porque aíli como fe na poria

fazia alguma fenda , afli metiam elles

as efpadas, & azagaias por ellas, cota

que feriram alguns dosnolfos, ccaou-
tros que fe punham diante deites pêra
os defender atailaiharao as adargas ate

os braçais, das quaes foraôasdeGeor-
ge Barreto, & loamFernandez ayo de
Nunho da Cunha. Vendo Triitam da
Cunha , & Afonfo Dalbuquerque o
esforço deites homens, doendofTe da
morte de taõ bons caualleiros, lhe fe-

zeram dizer per hum lingoa, que lhes

dariam as vidas , & liberdade pêra fe

irem. per fua terra le fe quifefíem dar
o que nam quizeraõ fazer, pelo que a

torre foi logo cometida, aíli pela por-
ta, como pelo terrado , per buracos
que fe nelle fezeram , & os fartaques
entrados* & mortos todos , lem ficar

mais que hum fó , que era piloto, per
nome Ornar, de que íe Afonfo Dalbu-
querque depois feruio na coita de A-
rabia, em que era pratico, iiite com-
bate das duas torres, durou das féis

horas da manhã, ate meo dia, em que
morrerão dos noflos , oito dos quaes
hum foi Ioam Freire pajé de Triitam
da Cunha , & foram muitos feridos.

Na fortaleza fe achou pouco defpojo,
por os que nella eítauam ferem todos
fronteiros, o mais que nella auia eram
mantimentos, & armas, artelharia ne-
nhuma, porque le aouuera, naó fe to-

mara tam facilmente. O que feitoTri-
itam da Cunha mandou dizer aos da
pouoaçam, que com elles nam queria
lenam paz , & amizade , como com
Chriltaõs, deque foram mui ledos, &
a algumas molheres deita ilha ,

que
Cc eram
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eram cafadas com os Mouro?, por fe-

rem Chriftãs, deu libuuade, & logo CAPITULO XXIV.
ao outro dia mandou lagrar a melqui-
ta, òl di/.er nella Mifla , o qual oflicio 1)e como feTriJião da Cunha achou em
federam, frei António de Loureiro da buma feleja que o Vicerei teue nit

ordem de fam brancifeo, & outros re- lugar de Fanane^ Ç£> Je partio peru
ligioios, & clérigos que hiaó na frota, o regno,

& lhe pos o nome da aduocaçsm de
nolía benhora da Victoria. Acabadas TT\ Fpois da chegada de Triltam da
eltas, & outras coulas, Trilho da Cu- \_J Cunha a Cochim, mandou o Vi-

nha entregou a capitania da fortaleza cerei dom f rancifeo Dalmeida poer

( a que pos nome de bam Miguel ) a diligencia nas couías que cumpriam a

dom Afonfo de Noronha, que delia carga das nat s que auiam de tornar

hia prouido, & por alcaide mor Fer- pêra o regno, no que andando ocupa-
nam Jacome de Tomar, cunhado do do, foube que no porto de Panane,
meímo dom Afonfo, & por feitor Pe- xiiij> legoas de Cochim, eítauam nãos

ro Vaz Dorta, ik Gaipar Machado, & de mouros, de Calecut, & de Meca,
Francifco baraiua, por fcriuães : To- tomando carga defpeciarias, &quepe-
do o mais tempo que alh eítiueram

,

ra as poer em faluo tinha el Rei deCa-
elle, & Afonfo Dalbuquerque enten- lecut muitos paraos preftes, & por ca-

deraó na obra da fortaleza, que fe fez pitão dcllesCutiale, hum muitoesfor-

quali toda de nouo, & afíi na ordem çado caualleiro, & pratico nas coufas

& gouerno da ilha, pêra terem allof- do mar, o que fabido determinou de
fegados os C,acotorins os quaes neíte ir cometer elta companhia dentro no
tempo que ahi eíteue a frota, induzi- porto, pêra o que íe lhe Triítam da
dos pelos fai taques que efeaparam , & Cunha offereceo. Aíli que carregadas

mouros que auia na terra fe reuolta- as nãos que auiam de tornar com elle

rarn per algumas vezes, per ocaíioens ao regno, que eram cinco, & preltes

caufadas mais pelos ncnTos que naõ per a armada, com que o Vicerei hia co-
culpa que os da terra tiueflèm. O que meter a que eltaua em Panane fe feze-

pacificado, Triítam da Curyha fe par- ram todos a vela, aos xxiij dias domes
tio perà índia a dez aias do mes Da- de Nouembro, de M. D. vij. Os capi-

goílo, & chegou a Cananor aos xxvij. tães que leuaua o Vicerei, eram, leu

do dito mes de Mil, & quinhentos, & filho dom Lourenço, Pêro Barreto de
íete, eltando a nofia fortaleza cercada, Magalhães, FranciícoDanhaia, Duar-
com cuja vinda fe fezèram as pazes, te de Mello, Paiodeboufa, António
como atras fica dito, & dalli fe fez a Lobo Teixeira, PeroCão, Luc*sDa-
vela pêra Cochim, onde foi bemrece- fonfeca, LopoChanoca, Diogo Pirez,

bido do Vicerei dom Francifco Dal- bimãoMartinz, & PhilipeRodriguez.

meida a quem poíto que por fuás pro- Nelta froia, cirnas nacs de cargo iriaõ

uifoens foíTe ifento, pedio que tornai- fetecentos Portugueíes, afora alguns

fe a cargo o mando da gente darmas, Naires deCochim com a qual o\ ice-

de cujas deíordens ja vinha enfadado, rei chegou diante do porto de Panane

o que lhe o Vicerei agradeceo, come- huma tarde, dous dias depois quepar-

çando logo dentender.em tudo o que tio deCochim , & por alguns pelcado-

cumpria ao defpacho das nãos , que res Malabares, que tomou , foube que
aquelle anno auiaõ de tornar pêra o as nãos de carga eítauão ainda varadas

regno. pelo rio arriba, na boca do qual déca-
da banda Gutiale fezera humaeftancia
em que tinha artelharia, & muitagen-
te pêra as defender, cc o mefmo feze-

ra na villa, &que a carga que auiãode
leuar
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leuar tinham ainda em terra , o que la- adi deites mouros rapados , como tam-
bido pelo Vicerei, & comemCochim bem dos da capitania deCutiale, com
ter ja auifo, que tinha Cuiiale mais de os quaes começando de trauar, che-
quatro mil foldados Mouros , & Nai- gou dom Lourenço, & os da fua capi-

res, determinou de os ir cometer, lo- tania, que per torça tomaram terra,

belo que teue conlelhonagale deDio- na qual muitos faltaram dos bateis ja

go Pire*,, em que elle hia, onde foi af- feridos de frechadas, que erão tantas

lentado por todos que o negocio fe que encobriam o Sol. Donde depois
cometelie na ordem leguinte. Que Pe- de todos lerem defembarcados, as ef-

ro Barreto de Magalhães fofle diante, pingatdad >s, & botes de lança faziam

com trinta homens , no feu batel pelo retraer os imigos, noqual alcance ma-
rio acima, ateonde as nãos eltauaóvu- tou dom Lourenço feiscomhuma ala-

radas, & Diogo Pirez com outro, tan- barda, de que lábia bem jugar, & foi

tos folie em outro batel defembarcar ferido no colo do braço da banda de
defronte de húa das eltancias que ei- dentro, per hum capitão dos Rapados,
tauão na boca do rio, que era a mais que o allinadamente veo cometer co-
perigofa, por nella auer muita artelha- nhecendoo pelos linaes porque era o
ria, cc que logo após eites dous capi- mor homem Português que naquelle
tães foliem dom Lourenço , & Nuno tempo auia na índia, & o mais gentil

da Cunha, cada hum em leu batel, a homem, & milhor difpoíto. Nuno da
quem leguiriam todolos outros capi- Cunha, como ellaua ordenado, pafíbu
tães da frota , & tras'elles o Vicerei, adiante naeíteira de Pêro Barretoco.n
& Triitaõ daCunha, cada hum emlua os da fua companhia (que eram os ca-

gale, na qud ordem no romper dalua pitães das nãos que vinhaõ pêra o reg-

abalaram, & foram todos pelo rio ar- no) com cuja ajuda os Mouros Rapa-
riba, ialuo as gales , que por lhes não dos acabaram ieus dias, &fe pos fogo
íeruir a maré ec nam auer fundo fica- as nãos oqualfe ateou deorte quear-
rao na boca do rio. Neita entrada fo- derão dezoito delias, por eltarem va-

rão os que hiaó nos bateis bem ferui- radas juntas humas dasoutras. Andan-
dos de tiros dartelharia fianças de fo- do alii trauada a pelleja, deu a maré
go, com tudo Pêro Barreto de Maga- lugar as duas gales pêra chegarem a for-

lhaes chegou ao lugar em que as nãos ça do combate, onde o Vicerei deceo
eltauam varadas, onde dentro nagoa o em terra, com a bandeira Real , acom-
vieram cometer trinta mouros com as panhada da fua gente, &dadeTriftão
cabeças, & barbas rapadas, que he fi- daCunha , que por andar maldilpoíto
Dal queellss tomão com jura. nento de ficou na gale, com cuja chegada forao
morrerem no feito que emprendem, os mouros, & Naires de todo desbara-

fem fe deixarem captiuar , dos quáes lados, feguindolhe o Vicerei o alcan-

nefta conjuraçam fe ioube depois que ce ate a villa , por onde fez virar osque
ouve muitos, deque a mor parte eraõ leaella acolherão, & lhe mandou poer
os lenhorios, & capitães daquellas nãos, o fogo, de que ardeo toda, com rnui-

& mercadores que nellas auiam de ir tas elpeciarias, & outras muitas mer-
com fuás fazendas, de que os mais dei- cadorias, que alli eftauão pêra a carga
les morreram. Com eftes mouros teue das nãos de Meca , do que foi tachado,
Pêro Barreto de Magalhães huma bra- por mandar queimar huma villa, em
ua peleja, em que lhe feriram muitos^ que entam auia tanta riqueza, fem dar
& morreo hum caualleiro, per nome lugar aos foldados pêra a faquearem,
Gil cafado, & outros dous Portugue- o que elle fez como prudente porque
íes. Diogo Pirez chegou com muito fe fe começarão dembaraçar no defpo-
perigo (porcafodaartelhariacomque jo de tanta riqueza fabia certo o del-

lhe tiraram ) ao lugar a que o manda- mando que niiio auia dauer, & muito
ram, em que achou muita reliikncia, mais certo, que dentro de três horas,

Ccii fe



204 Segunda Parte da Chronica

fe podiaõ ajuntar o< Naires derRei de
Calecut, que Iam muitos, dosquaesfe
poderá mal defender. Nelta peleja mor-
rerão dezoito dos nollos, & foraõ mui-
tos feridos , entre os quaes foi dom
Lourenço, Nuno da Cunha, Fernam
Perei Dandrade, Pêro Barreto, Paio
de Soufa, George Fogaça. Dos imi-

gos moneram mais de ti ezentos, afo-

ra muitosieridos.O Vicereidepoisque
o fogo fe ateou de todo na villa, íere-

colheo a praia , onde armou muitos
cavalleiros, entre os quaes foi Luis
Yuaitrtan Bolonhês, de que atras fal-

tei, que le veo com Triltam da Cu-
nha a efte regno, & lereue eíta bata-

lha no leu ltenerario. O que acabado
o Yicerei mandou logo recolher toda
a artelharia que os imigos tinham nas

eítancias, & no meímo dia íe embar-
cou , & fe veo a Cananor , pêra defpedir
Triitaõ da Cunha, com as cinco nãos,

a que fo faltaua a carga do gengiure,
donde le partio aos lete dias do mes
de Dezembro de mil, & quinhentos,

& fete, St veo ter a Moçambique ano-
ue de laneiro de mil , & quinhentos
&oito. F, dalli fe fez a vela pêra o reg-

no, ondechegouaíaluamento, nomes
deíulhodomefmoannodemil, &qui-
rhentos, & oito, fem lob Queimado,
nem loam da Veiga ,"& a caula de naó
virem com elle, foi nam chegarem a

Moçambique fe nam depois delle par-

tido, no qual porto paliaram o Inuer-

no, & chegaram ambos a Lisboa no
anno de mil, & quinhentos, & noue,
loam da Veiga com lua carga , & lob

Queimado lem ella, porque o roubou
hum coflairoFrancez. aque chamauão
Ivlondragon.

CAPITULO XXV.

.'De como o Vicerei dom Francifco
*Dalmeida mandou dom Lourenço
jeu filhe darmada a dar guarda a
algumas nãos de Cochim, fe do que

palfou no caminho ate chegar a Chau/,
onde pelejou com Mirhocem capitão

de huma armada do Soldaõ de Babi-
lónia.

Dfcpois que o Vicerei defpachou
as n<tos que tornarão pêra o reg-

no com Trillam da Cunha, logo no
mes de laneiro de Mil, & quinhentos,
& oito , mandou dom Lourenço leu
filho em guarda dalgumasnaos deCo-
chim ate Chaul , com oito velas entre
nãos, carauellas, Ôc gales, de queeraó
capitães, elledehuma, & das outras

Pêro Barreto de Magalhães, António
Lobo Teixeira , Duarte de Mello ,

Gonçalo Pereira, Francifco Danhau,
Paio de Soufa, & Di<\go Pirez aio de
dom Lourenço, no qual caminho en-
trarão em alguns portos onde queima-
rão, & roubaram, as roais das nãos de
mouros que nelle eltauam ate chega-
rem a Dabul , onde depois de dom
Lourenço eltar ancorado no porto,
com tenção de fazer todo o dano que
podelle aos da cidade, pelo mao trato

,que alli dera o capitão Maimame dei
Rei de Calecut, as nãos deCochim,
como fica dito, lhe vieram fallar dous
Iudeus da parte dosfenhorios dasnaos
que alli eltauam, mandandolhe pedir,
que por refpeito dos da cidade, lhe
não quiltíle fazer mal , & que por if-

fo lhe refgatariam as nãos pelo preço*

que parecelTe honello, o que porcon-
felho dos capitães lhes concedeo, te
recebido o relgate fe partio pêra
Chaul , no qual porto eiteue eiperan-

jq perto de hum mes pelas nãos de
Cochim que com elleforaó, que fe-

riaõ vinte, ate acabarem detomarcar-
ga, pêra as tornar a leuar configo : no
qual tempo foi auifado pelos da terra

que em Dio eitaua huma armada de
Rumes, que o Òoldam de Babilónia

man-
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mandaua a índia a petição dei Rei de rão, fem lhes das noíTas nãos refpon-

Calecut, & dei Rei de Cambaia com
opiniam de com ajuda deites dous

Reis lançar delia os Portugueíes , &
deltruir todolos que eram de lua par-

te, do que toi também certiricado per

cartas de feu pai, per PeioCão, a que

derem com a mefma mulica com que
feriram, & matarão alguns delles, 6c

dos nolíos feriram bem trinta na nao

de dom Lourenço , & quaii outros tan-

tos nas de Pêro Barreto, & alli em to-

dalas outras, & mataram Rui Pereira

mandou que com a ftia nao ticafle em homemnobre, queeracapitão docon-
companhia de dom Lourenço, o que ves da nao de Duarte de Mello. Das

fabido fe fez logo prelles , para ir buf- gales dos Rumes nao receberão os nol"«

car eita armada a Dio , que he dalli los nenhum damno, nem ellas menos,
obra defellenta legoas. Noque andan- porque paliarão de longo da terra

do ocupado , chegarão os Rumes ao pela outra banda do rio^pera fe lança-

porto deChaul, com toda fua armada rem junto donde as fuawjaòs eltauam.

junta, em boa ordem de que era ca- furtas. Mas Miliquiaz, ou por nao ter

pitaõ hum Mamaluco criado do boi- todalas fultas da fua capitania juntas,

dam, per nomeMirhocem, naturalda ou per algum outro reípeito, naõquis
prouincia deCordiltã, debaixo de cu- entrar no rioaquelledia. Ancorada af-

ja capitania vinhaõ íeis gales, hum ga- fi a frota dosimig'\s
l
com quantodom

leam, & quatro nãos grolfas. Aliem Lourenço tinha muitos feridos em to-

dettas o acompanhauaó trinta, & qu3- dalas nãos determinou de logo abalr-

tro fultas debaixo da bandeira de Mi- roar o galeam de Mirhocem com alua

liquiaz capitão, & gouernador da ci-

dade de Dio, por el Rei de Cambaia,
todas muito artilhadas, & bem efqui-

pas, & as velas doSoldaõ dauentajem,

porque traziam muita, & grolía arte-

lharia debronço, 6z boagentedeguer-
ra, em que entravão alguns Chriitãos

Leuantilcos, & Italianos, os mais del-

nao, & a de Pêro Barreto, dando or-

dem aos outros capitães, como cada-
hum auiadabalrroar as outras nãos, &
gales, pêra o que logo mandaram ale-

uantar as ancoras , o que vendo Mi-
rhocem, receofo de pelejar fem Meli-
quiaz, que ainda nam entrara , man-
dou das gales tirar aos efquiíes, que

les homens do mar. Chegada todaefta andavam levando as ancoras, de que
frota a barra deChaul, as g-les, & fu- do primeiro tiro arrombarão o de
ftas vinham de longo da coita, a fom- dom Lourenço, pelo que fe defiftio

bra da terra , & o galeam, & quatro do negocio aquelle dia, nem as outras

nãos de largo, a vilta dos que eitauaô nãos quiferaó leuar ancora, vendo que
na cidade, pelo que cuidaram os noí- a de dom Lourenço o nam podia fa-

iosqueera AfonloDalbuquerque,que zer, o qual & alli os outros capitaens

cada dia fperavam na Índia, Dormuz, que le tinham por afrontados de Mi-
onde andaua darmada, como fe aodi- rhocem patlar por elles, do modo que
ante dirá. Pelo que deícuidados dom paliou toda a iv>ite trabalharam pêra
Lourenço, & os outros capitaens, fe em amanhecendo o irem abalrroar,

deixaram eítar fem le delamarrarem,

mas Mirhocem fem nenhum medo ,

nem receo , entrou pelo rio com as

luas nãos, & gales toldadas, & emban-
deiradas de bandeiras brancas, & ver-

melhas, com diuifas de luas pretas, que

mas por lhe o vento fer efcairb nam
pode dom Lourenço , que hia diante
aferrar a nao de Mirhocem como le-

uaua determinado , com tudo lança-

ram elle, & Pêro Barreto ancora tara

perto delia, que fe feruiam de tiros

em prelongando pelas noifas nãos as darremelTo, com que os imigos por a
faluou com muitas bombardadas , ef-

pingardadas & frecha, indo lançar an-

cora juntodacidade, arriba donde el-

las eítauaó furtas, com tudo nao palla-

íua nao fer alterofa , feriram muitos
dos nolíos, entre os quaes foi dom
Lourenço de hum fetada, o que ven-
do os da lua nao , lhe dixeram, que

pois
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pois per cafo da corrente naro podia pai pêra com ellas fazer guerra aos
sibdlno.ir oGaleam de Miihocem que inelmov Rumes, lc outra vca tornaf-
fe ahrgalle , no que tile nunca quis leni a índia.}
conlentir ate que lhe deraó outra fre-

chada no roíto, entafi le tezeraro alar, CAPITULO XXVI.
elle, & Pêro liai reto cada hum por íua
ancora pelo rio arriba , com ja terem T)e como/e azou a morte de\dom Lou-
muita gente ferida, &fe poítram ati- renço.
ro de berço das nãos dosimigos, don-
de fe leruiaó dambalas partes de mui- A K lliquiaz como fica dito, namen-
tos tiros de bombarda. Nelle tempo as JVJ irou no rio de Chaul com Mi-
nolfas gales cv cai auellas como mais li- rhocem mas ao outro dia , que era fa-

geiros, pòíloqueoventolhesaoilmaf- bado, labendo o que palfaua , o fez
fe chegarão com muito perigo asgales tjuafiSol polto.com mare.òc viração,
dosimigos, das quaes abalrroou Paio & fem tirar nenhum tiro, foi furgir
de S(«u;a huma, em que elle foi o pri- no mefmo lugar, donde le a nofla fro-
rreiío que entrou , & após elle Am- ta aleuantara, com cuja vinda os Ru-
h.olio Paçanha, & Lgo hernaõ Perez mes cobraram animo, dando grandes
Dandrade

, que com a outra com ca- gritas tange odo feus inítrumentos , &
nlia que os ieguio a ganharam : Dio- o melmo fezuem os Mouros da cida-
go Prez com a lua g le ganhou outra, de que ie logo declararam contra os
& os outros capitaens d.is caiauellas noflos tirando. hes da terra tiros, com
duas, o que vendo os capitães das ou- queostratauam mal. Mihquiaz depois
trás, feaco'heraó pelo rio acima. Ne- de furto, mandou paliar tresfultasdas
í\â peleja de hum pelouro ilebombar- luas adiante, em fauor do galeam de
da ma toam hum mouro caris per no- Mirhocem, as quaes fahio P. íodeSou-
me Maimame Marcar , eltando em ora- fa, & Diogo Pirez com as luas galés,
çaf) na camará da gale cm que vinha, que arrombaram huma delias , & as

auido entrelles por homem fanto, o duas fezeraõ varar em terra no que fe

qual cl Rei de Calecut , & o de Cam- paliou todo o que ficaua daquelle dia
faia mandaram ao Soldam de 13abilo- ate ler bem noite , em que fe ajunta-

i ia pêra o exhortar , & requerer que ram todolos capitaens na nao de dom
t andaíTe gente, a Índia, que lancalle Lourenço, Ob quaes vendo quam mal
fora delia os Portuguefes. Delpejadas tratados eiíauam , & o focorro que
as quatrogales, PaiodeSoula, & Dio- viera a Mirhocem, & comoosda cida-
go Pirez. leuaram as duas que rende- de fe declararão pela parte contrairá,
1 am atoadas a nao de dom Lourenço, & que dom Lourenço eltaua ferido de
que eltaua as bombardadas, com Mi- duas frechadas, alTentaraõ que pois as

rhocem. Da qual victoiia mouido, de- nãos de Cochim eítauam ja carrega-
terminou, polto, que eltiuetle ferido, das, que lhes deilem auilo, que como
de o ir abalrroar por lhe ja feruir o ventalle o terrenho, que feria de mea
vtnto & maré mas per coníelho dos noite pordiante fefezeilem a vtlacora
outros capitaens deixou de o fazer, o maior lilencio quepodelfem, cv que
porque tinha muita gente ferida em elles iriamdetras emfuagu .rda, oque
toda frota & a outra canlada, dizen- le alli fe/., mas naõ pode fer taó cafa-

dolhe, que o milhor confelho era me- damente, que os imigos o nam fentif-

terlhe as nãos no fundo, porque deite fem, dos quaes fe fezeram a vela duas
modo os desbaratariam , com menos nãos , na volta da de dom Lourenço
I
engo. Oque dom Lourenço nam quis que hia na reçaga frota , o que era ja

iazerj, di/mdolhe, que nam parecia no romper dalua. Atras eftas duas na-

bom coníelho meter taõ boas nãos no os fe aballou Miliquiaz com toda afua

undo, que o milhor era leualas a leu íiota, rodeando a nao de dom Lou-
renço
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renço tirand olhe muitas bombardadas, po a frota de Miliquiaz, &adeMirho-
das quaes huma lhe deu ao lume da- cem que íe ja achegara pêra a nao de
goa, de que fazia muita, fem fe fentir, dom Lourenço, lhe tirauara muitas
pela grande reuolta que nella auia, ao bombardadas íem oufarem da rerrar,

qual perigo lhe fobreueo a calmarlhe pela muita refiftencia que achauam,
t) vento com o que & com a corren- porque os noilos , polto que a nao el-

te, por nara acodir bem ao leme (por teuelfe encalhada , nam deixauam de
refpeito da muita agoaque fazia ) foi lhes refponder a meude com a arte-

dar da outra banda do rio , fobre hu- lharia , fperando (ocorro das outras

ma eltacada de pelcadores , onde en- nãos, galés, & carauellas, as quais to-

calhou, ao que Faio deSoufi, que hia das fe defamarraram pêra lhes acudir

com a lua gale junto delia acodio com iem a maré & corrente nunca a íllo

hum cambo que lhe deu, mas nam lhe darem lugar. Andando alli todos nei-

aproueitou nada, por ja ter feito alTen- te trabalho, deram humabombardada
to antre aquellaseltacas. Miliquiaz co- a domLourenço, quelhe leuou huma
mo a vio encalhada & que a tinha fe- coxa, da qual ferida nam le podendo
gura, mandou algumas das fuás furtas ter era pè, mandou com muito esfor-

que foliem abalrroar a galé de Paio de ço, que o aílentaliem em huma cadei-
boufa & porque os mais eltauam feri- ra, ao pe do maíto, donde mandaua a
dos, vendo que fenaõ podiam faluar, nao, ate que lhe deu outra bombarda-
cortarám o cabo quetinha dado anão, da nos peitos, deque logocahio mor-

, íem o Paio de Soufa faber , cortado to, & pola gente nam defacoroçoar,
aJli o calabre a gale defparou pelo rio em caindo o efconderam, os que elta-

abaixo tam tefa com a corrente , que uam junto delle detrás do fogam, on-
poílo que Paio de Soufa mandaííe fa- de depois mataram os imigos pelejan-

zer volta pêra acodir a nao , a galenaõ do fobre o leu corpo, hum feu pajé,

pode virar, & aíli foi ate chegar onde per nome Lourenço Freire Gato. Ne-
eítauam furtos, Pêro Barreto, Duarte lte tempo eltaua ja a nao quati rafa

de Melo, & Diogo Pirez, que como com aagoa, per cafo dos muitos ti-

viram, que a nao de dom Lourenço ros que lhe dauam , pelo que os imi-
narafurdia, lançarão ancora, & omef- gos que de todalas partes a tinhaõcer-
mo fezeram Pêro Cão, Francifco Da- cada a abalrroaram , & entraram per
nhaia, & António LoboTeixeira, que três vezes , & de todas três os lança-
hiam ja de fora da boca da barra. De- ram fora, no que morreram muitos
íamarradaagalèdePaiodeSoufa,dom delles, & dos noíTos, mas como fof-

Lourenço, porto que peia iílb, Íem o fem poucos, & fem ajuda , & os imi-
elle faber , lhe tiueirem aparelhado o' gos muitos, & com muita, a entrarão
parao da nao fe nam quis fair delia di- de todo, onde fe começou entre elles

zendo aos que para ilTo o importuna- humacrua, &braua peleja ate queMe-
uam, que fe lhe mais falaíTem, que com liquiaz entrou em peiloa, pefandolhe
huma alabarda que tinha na maõ lhe de ver morrer tantos, & taó esforça-

tiraria darremefíb , porque efperaua dos homens, deque ainda faluou vin-
enDeos de fe defender ate que a ma- te , que achou pelejando , todos feri-

re feruiíTe pêra os outros capitaens o dos, aos quaes fez depois fempre boa
virem ajudar. Nefte tempo auia ja na companhia. Nelta peleja morrerão oi-

naofetenta homens feridos, &fostrin- tenta Portugueíes , de que os pnnci-
tafaõs,dequefezdaquellesquepodiaõ pães foram, dom Lourenço, loam Ro-
pelejar, tresquadrilhas, dosquaesdeu driguez Paçanha , George P^çanha,
a capitania do conues a Emanuel Paca- feu irmaó, filhos de Fmanuel Paçanha,
nha &do caftello dauante a Francifco António de Sampaio , Diogo Velho,
de Nouaes feitor da armada, & a da Francifco de Nouaes feitor darmada,
tolda tomou pêra íi. Em todo efte tem- Rui Pereira de Souto maior do algar-

ue
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Ge António de Soufa , Rui de Soufa,

Afltaó de Gà, Llteuao de Vilhena de
òetuual, Rui de Sampaio, & António
Barreto de Magalhães irmão de Fero
B irreto. Os que eicaparaó foraó Tri-

lho de Ca, Lourenço Phefpe veador

dedom Lourenço, Aluaro Lopez Bar-

riga meltre da nao de dom Lourenço,
Gonçalo Tarouca criado do \ icerei,

& Sebaftiaõ Rodrigutz, que agora he

juiz da cafa da moeda da cidade de

Lisboa , os outros erão homens domar.
fc, i;omo le achou per ccnta , morre-
ram na nao de dom Lourenço, & nas

outras, cento, &quarenta homens,

&

foram feridos, cento & vinta quatro:

dos captiuos o que maii honra ganhou,

foi hum gromete per nome André
Gonçalvez do Porto, que da gauia da

nao pelejou tanto fem ie querer dar,

nem o poderem ferir, que vendo Me-
li quiaz quaõ valente homem era , man-
dou que lhe nao tirafíem mais , & com
promeiTas, & lhe aflegurar a vida , íe

entregou. Mas tornando a Paio de Sou-

fa, Fero Barreto, Diogo Firez, Duar-

te deMello, & outros capitães que an-

druam emtrabalho deacodirernadom
Lourenço , vendo que a nao eitaua qua-

íi toda no fundo,, & que era entrada

dos imigos , voltaram com a corrente

da maré com que fairam pela barra , o

que ja tinhaõ feito os outros capitães,

que feguindo fua derrota a traues de

Dabul , acharão Garcia de Soufa na fua

carauella, que o Vicerei mandou após

Perc Cão, vifitar dom Lourenço , &
pêra ficar com elle, mas com tempo-

raes naõ pode chegar. Dalli foraó ter a

Cananor donde per confelho de Lou-

renço de Brito, por naõ tomarem to-

dos de fobrefalto o Vicerei, ihe man-

darão o recado per Pêro Danhaia, com
o qual receberam os Fortugueies mui-

ta triíteza, & o mefmo federam todo-

los da terra que erao nofios amigos,

& fobre todos el Rei de Cochim que

em peiToa veover, &confolar o Vice-

rei, que diílimulou a morte de leu fi-

lho, com tanto esforço, & tento co-

mo fe de hum tal, & tam bom caual-

Liro efperaua.

da CPironica

CAPITULO xxvir.

*De como cl Rei mandou huma ai mada
Jobcla cidade tDaz,amor; de que deu

a capitania a dom loam de Mcnrjcs
camareiro mot do Trinctpe domloaô

Jeu filho.

C Orno el Rei todo o tempo que vi-

ueo , trabalhalle muito por fazer

m aos Reis de fez, Miquinez, &
Marrocos, & a outras proumeias de
Mouros , que iam da conquiíta deita

deites regnos , mandou no anno atras

de mil, & quinhentos , & lete , dom
loam de Meneies com três caraueilas,

cV hum nauio de remo, iondar a barra

Dazamor da Mamora, de cale, & de

Larache, & com elle Aluaro Ribeiro,

<\; Gonçalo Ribeiro, dous caualleiros

de Lagos , & Sebaittaõ Rodriguez Ber-

no, cv Fero Berrio feufobrinho de ta-

uira : & hum Duarte Darmas grande
pintor, que traçou. & debuxou as en-

tradas deites rios, &a fituaçam da ter-

ra. O que tudo feito como conuinha,
dom loaõ de Menefes feveo aoregno,
a dar informação a el Rei do que acha-

ra, dasquaes roouido, determinoune-
íte anno de M, D. viij, mandar húa ar-

mada fobela cidade Dazamor, de que
deu a capitania ao mefmo dom loam
de Meneies, a qual nam foi tamanha
como requeria o pefo do negocio, por
lhe alguns mouros terem dado auifos,

& modos com que lhe fezerão crer,

que com muito menos gente , & ar-

mada da que mandou tomaria a cida-

de, fem nenhum trabalho rem perigo,

dosquaes o principal foi Moley Zeyaõ
Rei que fora de Miquinez, & lenhor

de muita parte da Lnxouia , rilho de
Mahome Bemhaja,oqual Molcy Zeyaõ
era primo com irmão, & cunhado de
Moley Mahomed Rei de Fez, calado

com huma fua irmã filha de Moley Xe-
que, que fora Rei de Fez. A elle Mo-
ley Zayão tomou Moley Naçar irmão
dei Rei de Fez o regno de Miquinez,
do qual defpollado , pela muita valia

que unha em Azamor, ie veo meter



dei Rei dom Emanuel. 209
na cidade , parecendolhe que d toma- como o tem de crftume toda a gente
riaó por fenhor o que os cidadóes naõ daquelte prouincia , lançandolhe pelo
quiíeram por entaõ fazer pelo qualref- rio abaixo balfas de lenha, canas, pa-
peito veo a Portugal oHereceríe a el lhaeítopa, tudo acefo cem fogo dal-
Rei dom Emanuel, pêra o leruir neíte catram de que fe defendiaô com roui-
negocio. Com tudo na armada hi-m to trabalho aliem do que fahian» da ci«
quatrocentas lanças, em que entra .uo dade muitos a praia a efearamuçar, ao
alguns acubertados & dous mil efpin- que dom Joam de Meneies nam aco-
gardeiros, cc beíteiros, & outros foi- dio, fperando recado de MoleyZeyaõ,
dados, todos dordenança, afora born- pêra ver fe queria , ou podia cumprir
bardeiros, & gente do mar. De que a com o que tinha prometido a el Rei,
gente nobre que hia nefta armada de no qual tempo elle mandou recado a
que pude faber os nomes foi a feguin- dom loam per hum mouro que vinha
te, dom Rodrigo de Mello conde de acompanhado de cincoenta de caual-
Tentugal, dom Pedro filho do conde lo, dizendo que eitaua a feruiço dei
dé Penamacor, Luis da Sylveira, que Rei dom Emanuel, ao qual Mouro
depois foi conde da Sortelha , dom dom loão foi falar em hum batel a bor-
loão Mafcarenhas c dos gene- da do rio, o que tudo eram enganos,
tes, domNuno M isfeuirmão, porque foube logo que na cidade auia
loam Rodriguez de Sà de Meneies, fo- mais de oito mil homens de peleja, &
bnnho de dom loam de Meneies , ri- que Moley Zeyão lem ter conta com
lho herdeiro de Henrique de Sà alçai* que tinha prometido, por ja eítar da-
de mor da cidade do Porto dom Luis cordo com os da cidade andaua no
de Meneies , dom António Dalmeida campo com mais de xvj mil de pe, &
contador mor, Pêro "Mafcarenhas, de cauallo. Pelo que mandou defem-
dom Henrique de Meneies, Simarn barcar a gente, com determinação de
Corrêa, tjimaõ de Souía ribeiro ài'.T\ dar combate a cidade, do que o;.mou-
Triftara Menefes, brancifeo de Men- ros por ferem tantos como eram , fo«

daniia, loam homem, Simaõ de Sou- ram mui alegres, por lhes paiccer que
ia do íem, Ioa5 brandão prouedor das tomariam osfioíTos as mãos, em cer*
capellas, & Sebaltião Rodriguez ber- tas ciladas que logo ordenaram, entre
rio, que hia por piloto mor darmada. a cidade, & a praia, o que defeito fé-

is por capitães de gente d : pè, que í i zeram, fe nam fora o muito esforç )

a primeira que fe vio em Portug I le de dom loam, & bom modo que teue
ordenança, Crriílouaõ Leitaõ, <& Gaf- em mandar agente deque fez três ca-

par vaz, &" alli outros fidalgos, & ca- pitanias dos de cauallo, de que ahuma
ualleiros que hiam efpaíhados pela ar- deu ao Conde de Tentúgal, com cem
mada , com a qual dom loam de me- lanças, & a outra a dom l .um Mafça-
neíes partio do porto de Lisboa aos renhas, com cento , & cincoenta, &
xxvj, dias do mes de iulhode M.D.viij, elle ficou com a mais, cotn a qual, &
& foi ter a Lagos, onde eileue alguns com a gente de pe , paliando per três

dias iperando por gente, & nauios do ciladas, que lhe lançaram, em que auia

Algarue, & dalli com bom tempo foi mais de mil, & duzentos de cauallo,

furgir diante da barra do rio Dazamor, chegou as portas da cidade, leuando
na qual depois de furto, tendo fua ar- diante deíi húa grande íommade pio-

nada junta entrou com agoas viuas ja najem , & gente de cauallo dos mou-
íobella noite pelo rio , em dia de fan- ros, que faira de dentro com tençam
cia Clara, doze Dagofto , & logo ao de os tomarem no meo , com as cila-

dia feguinte mandou esbombardear a das, os quais os noílbs fezeram reco-

cidade , ao que os de dentro refpon- lher com tanta preUa , que os eitauam

diaô com a fua artelharia, fazendo em guarda das portas vendo quanto fe

grandes alaridos, gritas, & algaras, chegauam a ellas, as fecharão, deixan-

Dà do
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do os mais dosfeus de fora, com quem quella noite lhe lançaram outras balfas

os noilos trauaram huma braua peleja, de togo, de que le desfezeraó comal-

Andando o negocio trauado delia rna- faz trabalho, pelo que vet;do dom loaõ

neira, íairam os das ciladas nas coitas

dos dous elquadiões de cauallo de que

eram capitaens o Conde de Tentúgal,

& o capitam dos ginetes, que hiam na

reçaga de dom loam , <t os apertarão

tanto, que foi necelíario acudirlheelle

de junto das portas da cidade , onde ja de mouros, como le logo dirá.

ettaua com a fua gente de cauallo , & aí

quain pouco fructo ja alli podia fazer,

mandou ao outro dia dar a vela cami-

nho do eltreito deGibaltar, & parece

que foi tudo ifto guiado per Deos, por-

que leclle naõtezera eite caminho, ao

tempo que o fez, Arzilla fora tomada

fi todosjuntos le começou entrellesde

renouar a peleja, a que acodio Moley
zeyaô, & o mefmo taziaóos de pe com
os que ficaram fechados de fora das

portas dos quaes matarão algum. Mas
como do campo recrecelle muita gen-

te de caualo dom loam de meneies fe

recolheo na milhor ordem que pode,
com toda a gente pêra a praia èc daht

para a frota , com lhe matarem deza-

leis de cauallo , entre os quaes foram

dom Pedro de Noronha, filho do con-

de de Penarnocor, Òimaófogaça, Dio-

go Barreto, dom loam Henriquez,

Henrique Rodriguez Alcoforado, &
Chriítouam marquez natural de To-
mar, & íeis piães, & dos mouros, co-

mo le depois loube morreram mil, &
trezentos, &feflenta,&#inco,em que

CAPITULO XXVIII,

lie como cl Rei de Fçjzveo cercar Ar-
z.illa, Z§ ganhou aviila t C£ dofoc-

corro quedhe %to.

PArtido dom loaõ de Meneies da
barra Dazamor , feguindo o regi-

mento que pêra ido tinha dei Rei le

foi ao eltreito de Gibaltar , onde an-

dou alguns dias com fua frota efpalha-

da, com que tomou duas, ou três fuf-

tas de Tutuam , & deixando a mor par-

le delia em Alcácer, cc por capitam
loam Rodriguez de bá de meneies, íeu
fobrinho, pelloa de que muito confia-

ua, pai de Francilco de Sá de Mene-
ies capitão da guarda dei Rei dombe-

enuaram cento, cciellenta, & quatro baitiam, que agora regnaòV Deosprof-

alarues de cauallo, os outros foraõ dos

que íalraõ da cidade, ailidepe, como
de caualo. Neíte recontro mataram a

loam Rodriguez de ba de Meneies, o

cauallo, & cahio no chão, & o msUi-

ram a elle fe lhe nam acodiram loam
homem , & Diogo fernandez de faria

que depois foi adail de Goa que ma-
tou o alcaide que derribara loam roiz,

òc loam roiz em caindo o alcaide ie

fobio no feu caualo, èc aíli te faluou.

Depois de dom loam fer embarcado
íe lhe perderam alguns nauios, tanto

por ferem augoas mortas , & naó po-

derem fair do rio , como pela ma or-

dem , que ouve no delamarrar , cc der-

rota que tomaram , aliem do que lhe

queimaram os da cidade húa fulta que
deu em ieco , em que mataram trinta

remeiros, que em le defendendo ma-
taram também xviíj dos mouros. Na-

pere, fe veo a Tanger pêra le ver com
dom Duarte le meneies, filho dedom
ioam de meneies Conde de Tarouca,
queeracapitão da cidade, donde man-
daram recado aocondedefiorba, dom
\ ..ícocouunho.cunhadodedooj Io ó,

do com tuairmãa, que era capitão
Darzilla, quecomj. naaleruiçodelRei
veremfe pêra com municarem algumas
coufas de importância, pelo que o Con-
de fem mais eíperar ft veo per terra a

Tanger , onde coníuItanJu eites três

capitães, fobelo modo que teriam em
tomarem a villade Larache, lhes derao
recado corno el Rei de fez vinha cer-

car Arzila, & que era ja mui perto. Pe-
lo que o Conde com a gente de caual-

lo que trouxera fe tornou na meima
hora pêra Arzilla , donde logo man-
dou os Almocadens, Pêro de meneies
mourifeo, & George vieira a defeo-

brir
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brir, os quaes vendo muitos fogos no mo o acharam menos, & os mouros
Xeicaõ, que he duas legoas, Sc mea creceífem começarão de le retirar, ao

Darzilla, lhes pareceo que feria gente que o conde acodio depois de o cura-

del Rei de Fez, pelo que fe deram tal rem mas como a força dos imigos lo-

manna, que tomaram alguns Mouros, brepojaife em muito o numero dos

de que o Conde foube que o melmo nolTos, foi forçado de fe recolher ao

Rei eitaua aiti com todo leu exercito, Caltello, o que também tezerara os

<!C muitas muniçoens de guerra , com que eítauam defendendo o muro, &
tençam de vir cercar Arzilía, do que alli muitas molheres, mininos , Sc ou-

logo auilou domloaõ, Õcdom Duarte, tra gente deíarmada, correndo todos

lito foi aos xix dias domesDoutubro, a porta, na quai foi tanta a prelfa, Sc

de M.D. viij, numa quarta feira, Si ao aperto dos mouros que os íeguiam,

outro di * chegou todo o poder dei Rei que por nam entrarem de memira, o
de Fez, que ie arirma que trazia vinte Conde mandou fechar as portas ,

por

mil homens de cauallo, & cento , Sc de todo íe nam perder com todos, de
vinte mil de pè, em que entrauaó dez maneira que lhe foi forçado deixar fo-

mil belteiros, & efpingardeiros, com ra muitos daquelles homens, mulhe-
muitas bombardas Sc outras munições res, òjmininos, que os mouros alli Io-

de guerra pêra combater, & elcalar a go mataram, íem darem vida a peiíoa

villa, oque logo no melmo dia come- nenhuma entre os quaes foi Lopo ra-

çaram de fazer no qual os de dentro le bello , que tinha a cargo hum cubel-

defenderam ate noite mui esforçada- lo onde o mataram como muito esfor-

mente. Ao outro dia que era feita fei- çado caualleiro , lem (e querer lair

ra em amanhecendo, viraó osnollos a delle , pollo que lhe dixtfTem que
villa cercada detodalas partes com in- o Conde le recolhia pêra o Caítel-

finidade de gente, Sc de longo da praia lo, no qual dia íe os mouros o co-

feitas muitas ettancias de celtos, &pi- meteram , íegundo os no (Tos eítauam

pas cheas darea com luas bombardas fracos do trabalho»paíiado , Sc ati-

pera defenderem o porto de mar, Sc morizados, por ventura que o ganha-

hunsmaltos, queeltauaõ aruorados na ram , mas quis Deos que ocupados em
praia por balilas da entrada do arreei- roubar a villa , defeuidarão de fazer o

fe derrubados. No qual dia vieraõ co- que lhes mais importaua. Neíta reuol-

meter a villa com mantas, picões, el- ta alguns dos moradores , dos quaes

pingardaria, bèiteiros, que por lerem hum era António cordouil, vendo a

muitos , nenhum dos nollos podia af- villa entrada, fe lançaram pelo Muro,
fommar entre as ameas, nemaosbura- pêra íefaluarem em huma caravella, o

cos dasfeteiras que logo naófolfe pre- que loaõ martinz dalpoem que alli ef-

gado. ri por lerem tantos , Sc na villa taua, nam fez, mas antes le deixou fi-

nam auer ao todo quatro centos ho- car íobtancora , varejando com algu-

mens, entre de pè, & de cauallo , os mas bombardas quetinhaapraia, cora

mouros poferam as mantas ao muro, que matou muitos mouros, alli elteue

& o picarão tam de prella, &per tan- com aíTaz trabalho, ate vinda de dom
tos lugares, que naquelle dia derriba- loam , em q-ue o ferirão de íetadas, &
ram hum grande lanço, per onde, en- a todolos que com elle eitaua m Anto-
traram muitos delles, ao que oConde nio deCordouil fe foi caminho deTan-
deBorbaacodiocom obradecincoen- f er dar auiío a dom loam de meneies

ta de cauallo, & os fez tornar atras, do que paffaua o qual encontraram de

mas porque o nefta briga feriram de noitenocaminho.porquecomoocon-
hutna fetada quelhe paflou o braço di- dedeRorba partio de Tanger para Ar-
reiro, foi conltrangido ale ir curar zila logo dom loam mandou recado a

deixando a gente encommendada a loam rodriguez fa que fe vielle pêra

George barreto feu genrro, masco- Tanger, com os nauios da frota, que
Dd ii dei-
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deixara cm Alcácer ceguer, o qual fe do com huma irrrãa de Lopo barrigo,

paruo logo, & e:n entrando pela baia com recado do modo que auia de ler

de Tanger chegou o recado a dom no delembarcar, pêra com menos pe

loam de Menefescomo Arzillaera cer-

cada pelo que fe partio logo para la,

& no melino dia que foraõ xxii) Dou-
tubro hauendo três dia*- que a villa era

ganhada dos Mouras, foi dom loam
lurgir fora do arrecife, por cafo da
muita artelharia com que os mouros
tjrauam das luas eítancias , onde eíte-

ue trçs dias íem entrar, a huma por o
mar andar de lcuadio, & ler o arreci-

fe muito perigolo, & a outra, & prin-

cipal, por nam laber Te era o caltello

ganhado cios Mouros , porque laben-

doo, lhe aproueitara pouco o delem-
barcar, pois nam tinha gente pêra po-

der em terra pelejar com o grande po-

der dei Rei de Fe/,. Com tudo por fa-

rigo poder meter nocaltello gente, &
mantimentos, do que tudo tinha mui-
ta necellidade.

CAPITULO XXIX. •

7)e como dom loaõ entrou no arrecife,

(# Jcccorreo o cajícllo com gente , Ç£

mantimentos, {£ el Rei de Fejc ale-

"jantou o cetro, t£ do que cl Rei dom
Emanuel /obre ejle negocio fez.

COmo dom loam teue auifo do
Conde de Borba ,* mandou logo

fazer preltes os nauios, que mais facil-

mente poderiaõ entrar no arrecife, &
apregoar, que a todolos omiziados,

ber a oerte/,a do que palTaua, mandou que ao outro dia faiíTem em terra, per

a Rui garoia que depois foi caualleiro doaua em nome dei Rei toda fua julti-

da guarda dei Rei & a loam de Men- ça. O que aili ordenado, fe fez a vela

doca, ambos da lua criaçam , & muito para o arrecife, no qual o primeiroque

esforçados caualleiros, que em hum
batel bem efqviipado entraffem no ar-

recife, & trabalhaflem deauer falia do
Caltello, ou algugi final, os quaes en-

traram no arrecife com muito perigo,

porque da eítancia que eftaua diante

da porta do Albacar , lhe tirauam as

bombardadas , toda via entraram , &
viram no Caltello huma janella aberta

entrou em hum batel , dizem que íoi

Pêro mafearenhas, que os mouros fe-

riram eltando a falia com o Conde de
Borba , mas polto que alguns digam
que foi Pêro mafearenhas o primeiro

que entrou no arrecife, eu achei per

lembranças dignas de fe, que foi beba-

ftiaõ Rodriguez berrio , hum dos mi-
Ihores homens de mar, &dos mais ef-

no apoufento do Conde da qual lhes forçados caualleiros que de feu tempo
amottraiíío bandeiras com as cruzes & ouue nelle regno, o qual eu conheci,

quinas, &húa molher em cabello com & dous feus íobrinhos naó menos de-

hum meninonas mãos, bradando, Por- ítinar que elle , hum per nome Pêro

tugal, Portugal, c«>m o que fe torna- berrio, & outro loam Martinz Dal-

ram mui alegres a dom loam, que lo- põem homens mui práticos nas coufas

go ordenou que fe pafl aliem dos na- domar, & mui bons cari lleiros, ou

utos grandes aos pequeno 1
; , que com

menos perigo podellem entrar no ar-

recife, algumas bombardas, & outras

munições de guerra. Nelle tempo man-
dou o Conde, loam vaz gaibam, cc

loú") de Souía , ambos mourifeos ja

Chnlláos, a nado com cartas metidas

em pelouros de cera, em que diua

conta a dom loam do aperto era que

pode fer que folie Pêro malcarenrus
no batel de Sebaltiam rodriguez ber-

rio, òc que ambos juntos fallallem ao
Conde. Mas tornando ao recado que
trouxeram , dom loam mandou logo

apregoar que a primeira pelloaque na-

queíle dia lai lie em terra daria qui-

nhentos- cruzados , os quaes ganhou
dom Triltam de Meneies, que hia no

eitaua, & logo trás eltes lhe mandou batel de loam rodriguez de fa de me-
hum caualleiro Português, grande na- nefes,oqual, ccdomHeDriquedeme-
dador, per nome Pêro da coita cafa- nefes, que hiam na proa do batel, por

com
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com o marulho fazei- ceavoga, deu pri-

meiro com a popa na praia, que foi

caufAdedomTriltaó que hia nella íair

primeiro quelles. Ao entrardo arreci-

fe feriram tam mal o Conde de Ten-
túgal de hum pelouro de bombarda,
que foi conítrangido tornarfle a Tan-
ger pêra fe poder milhor curar. O con-
de de Borba como vio a armada furta,

mandou abrir a porta da treiçam, que
vem do caitello para o albacar, por
onde como o tinha mandado di/er a

dom loam por Pêro da coila , lançou
trinta de cauallo, & alguns caualleiros

em que continua, a pè. Dom loaó pe-

Jos íinaes que lhe o Conde mandou di-

zer que faria do caitello quando eíta

gente auia de lair, conhci.cn que era

tempo de mandar defembarcar os da
frota, pêra mor íegurança do que man-
dou tirar com toda a artelharia contra
a praia, que fe logo dei pejou de quan-
tos mouros nella ellauam , & em aca-

bado de jugar a artelharia, os bateis

que todos eitauam preiles, remaram a

terra, dos quaes o primeiro que che-

gou, foi o de loaó Kodriguez de Sã,

em que hia dom Triitaó, como fica

dito, cc o fegundo o era que hia loão

homem, que foi o primeiro que fahio

em terra depois dos ja nomeados. Dos
capitães o primeiro que defembarcou
com fua gente, foi dom loaó Malca-
renhas capitão dos ginetes : com tudo

osmouros naõforãotaõcovardos, que

ao defembarcar nam acodiílem logo a

praia, & trauaraó huma mui cruel pe-

leja, em que dambalas partes ouue mui-

tos mortos, & feridos, mas em fim os

noílos chegaram a eftancia, & com a-

juda dos que fsiraõ do caftello, toma-

ram nella leis bombardas, & meteram

na villa pela porta do albacar duzentos

homens, os mais dellesefpingardeiros,

& befteiros, & algu mantimento, pol-

uora, & pelouros fetos, & outras mu-
niçoens , com os quais entrou o capi-

tão dos ginetes , no que ouue dá par-

te dos mouros grande referta, em que
morreram algus delles, & aííi dosnof-

fos, de que hum foi Fmanuel Couti-

nho de huma efpingardada que lhe de-

ram pela teita, que foi hum dos pri-

meiros que lahio em terra em compa-
nhia de loaó homem, & ao outro dia

entraram outros tantus potloque com
muito perigo, em que matarão o Adail

loam pimenta de huma efpingardada.

Com o qual focorro o caftello fe alle-

gurou, que eftaua ja taõ minado, que
dentro nas minas pelejauaó Ob ndlos

com os mouros, de que andauam taai

canlados, & defuellados, que fe o io-

corro tardara mais hum dia, elRei de

Fez o ganhara, o qual labendoqueera

(ocorrido dixe aos léus, que íolgaua

muito, porque quanto mais entraireíii

tantos mais tomaria, ao que lhe os al-

caides Barraxa, & Almandarim, pel-

loas mui principaes antre os mouros,

refponderaó lenhor naó vos afiuzeis

em volío poder porque dom loam he

tam fabedor , & taõ manhoio nascou-
fas da guerra, que debaixo dos pes vos

vira poer o fogo. Com tudo el Rei naó
quis aleuantar o cerco, & efteve ain-

da alli oito dias dando cada dia duas

vezes combate ao Caitello , pela ma-
nhã, & depois de comer. No dia que

fe deu o fegundo locorro ao Caitello,

defpachou dom loam de meneies hu-

ma carauella com a noua deite cerco

a el Rei, & mandou em outra pedir

focorro aos lupres Dandaluzia , cc alli

ao conde dom Pedro Nauarro, qneen-
tameltaua emGibaltar, com a armada
de Caftella, ao que o primeiro quea-
codio, foi o corregedor deXares, em
huma carauella, ,a remos bem artilha-

da, & carregada de mantimentos , &
trezentos befteiros, com que fez mui-
to damno , òceltrago nosimigos, por-

que lealeuantaua da baia, & hialfepoer

no longo da villa velha, donde deíco-

bria os mouros que eitauam empara-
dos da artelharia do caitello, no qual

lugar eftaua também el Rei de Fez , &
naó auia dia que naó mataíiem mui-
tos delles, porque como via que huma
Sphera que tomara na villa, com que
tirauam aocaftello, fe voltaua pêra ca-

rauella, elle fe aleuantaua , & como a

tornauaó affentar contra o caitello, fe

tornaua ao meirao lugar de maneira
equ
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que nunca lhe podei am chegar, poíto fa que muito defejaua , pela fama que
queel Rei prorneteHe muito dinheiro delle tinha. Partido el Rei de Fez do
a qualquer peflbaquelhearromballe o campo ao outro dia entrou domdoam
que le naõ podendo fazer , el Rei íc ale- de Meneies na villa , com a bandeira

uantou dalli com toda a outra gente & Real defpregada, deixando por capi-

lé foi poer detrás datalaia dos paos. O tam do mar, Francilco de mendanha,
condedom Fedro N narro chegou Ar- onde foi recebido do Conde de bor-
zilla a hua terça feira, o qual com três ba, Condelíà, & toda a mais gente,

mil & quinhentos toldados que trazia, como homem que a todos dera a vida,

& com os que auia na frota de Hortu- & liurara de captiueiro. A noua deite

gal, quifera logo ir cometer o arraial cerco ledeu ael Rei dom Fmanutl em
dei Rei de Fez, mas por ler em terça tuiora, a huma teria feira, no qual dia

feira, em que dom loam tinha agouro, mandou lertuer cartas aos lenhores do
dilíimulou com o negocio, o que en- regno, & pellbas que o neite negocio
tendendo o Conde, allentou com elle podiam leruir, & ao Domingo depois

que folie ao outro dia : mas el Rei de de comer , tendo ja delpedida muita

Fez fabendo o focorro que era vindo, gente pêra o Algarue , eltando na cor-

rrandou no mefmo defpejar a villa, & tina, pêra cu vir Milla no molteiro de
poerlhe o fogo , no qual hum mouro, b. Francifco lhe chegou recado como
fidalgo, que fora captiuo de dom loaó a villa era ganhada pelos mouros, & o
de meneies, ljie mandou pedir leguro conde de Borba le recolhera no caf-

pera o ir vilitar, & darlhe as graças do tello. Pelo que lem mais outro conle-

bom tratamento que delle recebera lho , dixe a hum leu moço da capella

lendo leu captiuo, o que lhe conce- que eltaua ;unio da cortina, per Afon-
deo, & veo com xx de cauallo a velo, foLopez, que depois foi efenuaó dal-

& na pratica lhe deu muitos louuores, fandega da cidade de Lisboa que di-

feizendolhe fenhor dom loam quanto xelle ao Adaiam da capella que aMif-
vos deue Arzilla , que em tal tempo a fa rezada, & nam ouuelle pregação &
focorreítes , nem creo que tamanho pelo mefmo Afonfo Lopes mandou di-

negocio, ò£ contra hum Rei taò pode- zera Yafqueanes corte Real leu veador

10I0 como o he el Rei de Fez fe pode- que lhe mandalle logo poer asiguarias

ia acabar fe não por vos. Dom loaó lhe na meia, òc a Nicolao de fatia leu ef-

relpondeo, que mais honra ganhara el tribeiro pequeno que depois foi con-
Rei de Fez em entrar em huma villa tador da comarca da Guarda, que lhe

de hum tam poderofo Re como o era mandalle ftlar hum* faca baia muito
el Rei de Portugal, mas que de huma andarenga, & hum ginete para o pajé

coufa fe eípantaua muito, que duran- do arremedam que entam era Aluaro
do ainda a guerra, mandaua el Rei de de foiifa, que ainda viue, òc mora na

Fez queimar as cafas, porque le tinha villa Dáueiro & com lo tlfe pajé, cc ai-

vontade de dar batalha, terçando por guns iete,ouoito de cauallo que o le-

elle a vicioria , teriam os léus onde guiram, partio Deuora, em acabando
le podelTem agafalhar , o mouro lhe de jantar , lem fazer mais que com as

relpondeo, que el Rei naõ mandara botas calçadas ie delpedir da Rainha,
fazer tal coufa , fe naó que fora dei- caminhando tam açodadamente, que
mando dos foldados mas que elle lhe na lerra do Algarue lhe arrebentou
iria dar dilío conta, pêra que mandai- pelas ilhargas, entreaspernas afacaem
le apagar o fogo , o que logo el Rei que hia, onde lhe deram nouas que o
mandou apregoar per todo o arraial caltello Darzilla era ja locorrido, pelo

que le fezeííe, & o fogo fe apagou, a que tomou dalli o caminho mais de va-

preiumpçaô foi que elle melmo veo* gar ate aTauira, com tudo parecen-
defconhecido com aquelle mouro leu dolhe que ainda que o caltello eitiuef-

criâdo para ver dom loaõ, queeracou- ie prouido de gente, ^mantimento?,
nam
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que nem por iflb o poderiam faluar, zila ate que chegou toda a gente , &
nam lhe indo mais focorro, poloscon- muniçoens que lhe el Rei mandou do
tinuos, d- alperos combates que lhe el Algarue, & deixando nella tudo o que
Hei de Fez cada dia daua, & aíli pelas era neceflario, comdousmil toldados,
minas que tinha feitas, determinoude afora a gente ordinária de pe, & de
paliar era Africa no que eltando refo- cauallo, ècorliciaes pera denouorefa-
luto, ie ajuntaram alh per mar, & per zerem as .barreiras, & muros da vitla,
terra em efpaço de cinco dias pallante & caltello fe tornou pera o regno, on-
de vinte mil homens de pe, & de ca- de foi recebido dei Rei como o hum
uallo, porquetodos acudirão aeltere
bate, como fe fora pela principal cida-
de do regno, & alli chegou muita ar-

tilharia, Cv outra muniçoens de guer-
ra que elle mandara vir dos léus alma-
zens de Lisboa, & muitos mantimen-
tos, cc nauios pera poderem recolher
toda elta gente, & muniçoens, masef-
tando neíte propolko),: preites peia fe

embarcar lhe veorecadu, comoelRei
de Fez aleuan tara o cerco, &le for a pe-
ra Alcacerquibir , pelo que deliftio da
viajem, poito que com laber ettas no-
uas, lua determinação, cc vontadefoí-
ie paliar, fe lho nam eftoruara o pare-

cer dos que emeoufadetanto peíolhe
podiam dar confelho, com tudo man-
dou dalli alguns nauios com gente de
guerra, mantimentos, muniçoens, ik

officiaes pera fe avilla, & caltello for-

tificarem de nouo , & ao Conde dom
PedroNauarro mandou íeis mil cruza-

dos de mercê, pelo bom focorro que
dera aos Darzilla, os quaes elle nara

quis tomar, excufandoire, que fua AI

tal caualleiro, &tambora capitão me-
recia.

CAPITULO XXX.

*Do coveerto que fefezantre ejies reg-
no s, S> os de Cajiellv,fobre limita-
çoens da covquijla 'Dafrica, & re-
cados que el Rei íeuc do gram capi-
tam Gonçalo Fcmandez de Cordo •

ua y f$ de como o 'Duque de Medina.
Jidonia C0 dom T>edro Gyam vieram
a ejte regno defauindos dei Rei dom
Feruaudo, & el Rei mandou ao reg-
no de Manicongo loam de/anela Ala-
ria, & outros doze religiojos.

NElte anno de M. D. viij. por en-
tre eítes regnos, & os de Caftel-

la auer algumas diferenças fobclas li-

mitações da conquifta que a cada hum
delles pertencia le fez hum concerto,
antre e! Rei dom Fmanuel , & a RYinha
donna loannade Caltella

, perque el
Rei dom Fmanuel loltou a conquifta

teza lhe nam era em nenhuma obriga- que era deites regnos deino lugar "de

çam, que o que fezera fora a culta dei

Rei dom Fernando feufenhor, & que
delle efperaua o galardam de íeu fer-

uiço, mas nem por ifjo deixou el Rei

de tazer muitas mercês, & dar muitas

tenças, & hábitos em fuás vidas , &
de léus filhos, alli ao corregedor de
Xarez, como a muitos caualleiros An-
daluzes, que as fuás próprias cultas vi-

Jielez da Gomeira ate Melila , & Ca-
ç^ça , com todalas pouoaçoens , que
na dita coita ha, poreítarem na demar-
cação do regno de Fez, & affi a forta-

leza do pinhão deBelez, que elta me-
tido no mar junto da mefma cidade de
Belez, a qual a dita Rainha dônaloan-
na mandara fazer, pera guarda Dan-
daluzia. F por quanto , pela capitula-

eram ao focorro Darzilla, em que mor- çaõ que fez Rui deSoufa, &domIoaó
muita gente, alli dos mouros, co- de Soufa feu filho embaixadores dei

mo dos Portuguefes , & Caítelhanos, Rei dom loão fegundo, com el Rei
entre os quaes torao juntamenreoiten-

ta do corregedor de Xarez, que todos

per defaítre ficaram debaixo de hum
lanço do muro que cahio íobrelles.

Dom loam de menefes eiteue em Ar-

dom Fernando Daragão marido da
Rainha donna llabel de Caftella (cuja
filha herdeira elta fenhora donna loan-
na era fobelos limites, &demarcações
da banda doPonente, per onde auia

de
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de ?car a arraia , & limite do dito reg-

no de Fez, por auer ahi duvida feen-

íre o cabo do Bojador , & de N^m,
donde te começaó as marcas, & limi-

tes de Guiné, que he da c< nquilta de-

ftes regnos de Portugal ,' cl por le di-

zer que neltes limites ricaj?o alguns

lugaies, (Sé terras que n^õeraõ dacon-
quilia do regno de Fez, & que per if-

fo a o nquilta deites naó pertencia a

Portugal, foi aíTc • ad Ma
donna li taíTe, & ro-

do o direito que podiam ter os Reis

de CaíUIla deíhe Belez da Gomeira,
coníeguindo os feus lugares que tem
do regno de Fez, ate chegar* ao a
dq Bojador, cede Nam com penna
cem mil dobras douro, de pelo, a quem
quebrafle a capitulação, a qual foi I

ta per dom António de noionha, ícn-

uãodapurittodedelRei dom EmanuJ,
que depois foi conde de Linhares,

per Gomez de fanctilhena corregedor

da cidade de laem, lobelo que,
\

algumas duuidas que recrecerão man-

d u el Rei a calleila o doctor loão de
faria, & le acabou tudo como conui-

, & loll' go deites dous reg-

nos. Ntíte anno mandou o gram capi-

t m Gonçalo Femandez de Cordoua
Duque debela, recado a el Rei per via

de 1 nne Mendez do efporão feu em-
baixador, que entam andaua em C

tella , pedindolhe pafTagem pf>r 1

regnos para fe ir do feruiço dei Rei
dom FernandoRei de Aragaó que re-

gia os regnos de Caltella pola Rainha
donna loanna fua filha, molher que fo-

ra dei Rei dom Phelipe Archeduque
Dauftria,& Penhor dos eilados de Flan-

des, a qual Rainha donna loanna era •

mãi do Emperador dom Caries quin-

to que per falecimento delia iocedeo
nos regnos de Caltella , o que o dito

Duque fazia por defgollos que tinha

dei Rei dom Fernando : ao que lhe í I

Rei dom Emanuel relpondeo , diuer-

tináo o do penfamento em que andi-

ua , que era n fe a Flandes pêra o dito

dom Carlos que entaõ la eítaua. No
r. elmo anno vieram a elle regno , ef-

tatido el Rei em Euora , dei auindos do

mefrroRei dom Fernando o Duque
de medina lidonia, òc dom Pedro gy-

rão feu cunhado, filho do Conde D -

ruenha , do que el Rei dom Emanuel
une defgotto, cc feveueo aChnhouão

rea, que eltaua entam eom U us ne-

gócios em Caltella, que dellédiflb luas

delculpasa elRei dom Fernando, que
lhe naó pare ceMeque procedia ilto

le, com tudo ihes fez bom gafalhado,

& os reconciliou com elRei dom Fer-

hes fez mercê* dejors, iSc

cauailos ajaezados com que le torna-

rão para CafTelIa mui latisfcitos da
companhia que deluareul peiloa rece-

ai. Nomtitrio anno no fim dclle

mandou elkei hum religioio, per no-
me loam de Sarjeta Maria*, da ord i

do Apoílolo, ik Euangelilia Saó lo. ,

le chamam dos azues, com doze
rneíma ordciv;, aoregne

Manicongo , pêra la fazerem huma
enfinarem , & pregarem a

i è de noflo Senhor lefu Chrilío, òc
pêra leaegreja fazer mandou officiaes,

m do i)v.c deu para ella ornamen-
los, cc a todolos que foram com
tes religiofos ordenados pêra fe la po-
derem manter honradamente, o que
iempre acoltumou fazer em todílas

couías que tocauaro a r< . Fè
d. qual foi hum dos mais zelofoí Reis,
de quintos ate feu tempo ouue neltes
regnos.

CAPITULO XXXI.

xDo que Afovfo "Dalbuquerque fez cm
C,aco!or/} depois da pertida de Tri~

Jiaò da Cunha , &de c^mo fe foi d -

li a ilha de Ormuz, , \£ do que ft es

\ar.

P\
rtiio Triftam da Cunha de C, i-

v otorâ perà índia, como rica dito,

Afonlodalbuquerque proueo logo nas
coufas necelfarias a fortaleza, íkafli -

dos da iiha o que leito, parecen-
dolhe que compn .; feruiço dei

Rei conquiltarlheo regno de Ormuz,
que andara as pi el sno eabodeGuar-
dafum, fe fez a vela, aos xx dias Dago-

lto
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fto do meírno anno de M. D. vij , pêra feíTe também delle auer mantimentos,
o cabo de Roçalgate, donde da banda ou algú outro tributo le fez forte com
de Arábia fe começa o fenhorio do tranqueiras, cauas,& gente, com a qual
regno de Ormuz. Os capitães que le- determinaçam refpondeo a hum reca-

uaua debaixo de fua bandeira eram, do,quelhe Afoniodalbuquerqueman-
Pranciíco deTauora, & EmanuelTe- dou de paz, & amizade, dizendo, que
lez, Afonfo Lopez da coita, António elle lhe nam podia dar repoíta lem ter

do campo, loamdanoua, & Nunovaz recado dei Rei de Ormuz leu lenhor,

de eaiiel branco, emhuma lulla que le do que auia de fazer : pelo que Afon-
fez emC,acotorà de madeira que leua- lo dalbuquerque comparecer, &con-
ram laurada de Portugal, na qual iro- ielho dos outros capitães delembarcou
ta hiaõ quatrocentos ,"&tetenta folda- em terra com allaztnbalho, polagran-
dus Poituguefes. Com efr.a companhia de refiítencia que achou nos imigos,
chegou Afonfo Dalbuquerque a villa que feriaó bem três mil, principalmen-
te Calaiate aos xxv do dito mes, que te em huma tranqueira, que eltaua a

he a primeira que el Rei de Ormuz par da praia, pêra onde íez recolher
tem daquella banda da Arábia, entran- eites primeiros, & dalli pêra o lugar,

do do cabo pêra dentro doeitreito da & finalmente pêra os palmares, em que
Períia, onde o Xeque, ou capino que morrerão delles mais de feifenta, óxidos

alli ctíaua por el Rei de Ormuz fecon- nolíostres, &foraô feridos vinte. Def-
certou com elle de lhe dar mantimen- baratados aíli os imigos, mandou fa-

tos de graça, & que Afonfo Dalbu- quear o lugar, emquenaõ achàrãoou-
querque fe obrigalle a lhe nam fazer tro deípojoque mantimentos, porque
guerra ate aflentar feus negócios com fezeramfair delle has mulheres, &gen-
el Rei. O que alfi concluido os manti* te que nam era pêra pelejar, que leuâ-
rnentos foram entregues naquelle dia, ram tudo o que ahi auia de preço. Os
& noite que alli chegou Afonfo dalbu- mantimentos foraõ tantos que em três

querque , & pela manhã fe fez a vela dias, & duas noites que alli efteue a
caminho doutra villa , também do fe- frota, fe naô poderam acabar de car-

nhu:io dei Rei de Ormuz por nome regar nas nãos, acabo dos quaes man-
Curiate, & no caminho mandou que dou Afonlo Dalbuquerque poer fogo
íe dellem dos mantimentos que ouue- ao lugar, & a cinco nãos de Meca,Ò£
ra em Calaiate a gente, & abrindo ai- onze ferradas queeftauam varadas em
guns fardos de tâmaras acharam no terra, o que tudo ardeo com a mef-
meo delles eíterco de gado, & varre- quita, que era muito fermofa, antes de
duras de çugidade, de que Afonfo dal- le a frota fazer à vella. Dalli fe partio

buquerque fe eícandalizou, & propôs para outro lugar dei Rei de Ormuz
em fua vontade tomar vingança delle dez legoas deite , mais rico , & mais

eícarneo, como depois fez, ao que o pouoado, & de mor trato, per nome
também moueo ha informaçaóquelhe Maiquate, fituado entre duas ferras,

Gafpar Rórz lingoa deu das injurias, em que fefaz huma baia de muito bom
que ouuira dizer aos mouros da villa íurgidouro, &poíto que folie rafoco-

contra os que foraõ aterra, &dequao mo Curiate , era a feruintia delle pe-

rna vontade conientião no dar dos man- raa baia cerrada de lerra a ferra, com
timentos. Chegado Afonfo dalbuquer- huma tranqueira de madeira de duas

que a Curiate, que he hum lugar rafo, faces entulhada de terra, com alguma
oito legoas de Calaiate , cercado de artelharia,& fosduas portas muito ef-

muitos palmares da banda do fertam, treitasperaa feruintia domar, ao qual

o achou de guerra, porque fabendo o lugar chegou Afonfo Dalbuquerque

capitão, que alli el Rei de Ormuz ti- aos dous dias deSeptembro, & furgio

nha, o que Afonfo dalbuquerque paf- na baia fem nenhuma refiítencia, on-
íáraemCalaiate,arreceandoíequequi- de eítando fobre concerto com oXe-

Ee que,
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que, que lhe tinha prometido manti- go ao lugar de que ardco todo. Entre
mentos per modo de tributo, a elle, os que morrerão dos irrigos, que paf-

& a todoios capitaens que alli vieiltm iaram de oitenta, foi humdeíksoXe-
delRei de Portugal , com achegada que que fezera o eoneei to com Alon-
de hum capitam dei Rei de Ormuz, lo dalbuquerque, o qu-d fugindo j

era

que lhe veo com locorro demiliolua- a leira, em lenindo 1 una ladeira, le

dos, le tornou o sflento que tinham voltou pêra os ^ue o leguiam, dizen-

feito, & o Xeque foi mal tratado por dolhe, que elle era lem culpa de le os

não querer conientir em le quebrar o da cidade reuoltarem , & por na com-
que tinha prometido a Afonfo Dalbu- panhia não aucr quem le mcuefíe de

querque. Com a vinda deite capitão le piedade; aos linaes que daua de \ e^.ir

pos o lugu em armas com bem ires miierieordia, o mataram lendo a ilto

mil homens de peleja, mercadores, & preíente dom António de Noronha,
moradores, afora os mil que com elle que hia por capitam deite alcance, &
vieram. Afonfo dalbuquerque vendo após elle matarão vinte léus familiares

que determinaua, mandou esbombar- que o ieguiaó. Acabado eite negocio,
dear o lugar toda huma noite, & ao em que morrerão oito Portugueus,
outro dia, que eraõ cinco de Septem- Afonfo Dalbuquerque le partio dalli

bro, no romper da alua fahio em ter- aos xvj do dito mes de beptembro de
ra com fua gente repartida em três ef- M.D.vij. & foi furgir diante doutiolu-
quadroens , do> quaes eram capitaens gar dei Rei de Ormuz, chamadoòoar,
dehum Francifcodetauora ,& Afonfo em que tinha huma fortaleza, o capi-

lopez da coita que auiam de cometer tam da qual era entam ido a Ormuz,
hum dos cabos da tranqueira, & do & deixara em leu lugar hum leu cu-
outro eram capitães loam da noua, & nhado, queíabendo o que Afonlodal-
Antonio docampo pêra cometerem o buquerque fezera nos lugares atras,

outro, & Afonlo dalbuquerque com lha entregou pacificamente & íe fez

Emanuel Telez auiam de dar no tneo vairallo, & tributário aos Reis dePor-
della. O.-* primeiros que chegaram a tugal. Deite lugar íe foi Afonfo Dal-
tranqueira foram Franciíco de tauora, buquerque a humaviiia dei Rei deOr-
Afonio Lopez da Coita, onde delem- muz per nomeOrfaçam, cercada de
barcaram per debaixo de muitos tiros muros baixos, em que auia algumas
de bombardas , & frechadas com tu- bombardas roquiras, villa bem arrua-

do fezeraó recolher paradentro huma da, & de boascafas, de pedra, tk cal,

boa fomma de mouros que os alli vie- com léus fobrados , & terrado> , &
raõaguardar , &poferaó daquellaban- poíto que nella eltiucile por Regedor
da fogo a tranqueira, que fe logo ateou hum capitão, dei Rei de Ormuz, ho-
de iorte que não o podendo fofrer, meai esforçado, & pratico nas coufas

os mouros fe foram acolhendo pêra o da guerra , o delmaio foi tamanho nos

meio delia, onde Afonfo dalbuquer- moradores da villa , que em vendo
que ja eltaua , & alli fe trauou huma ancorar as nofTas nãos, a começaram
braua peleja, mas em fim os noiíbs que logo a deípejar, de maneira que na-

ja eltauão juntos com Afonfo Dalbu- quella noite tiraram todalas mer< ado-
querque, fezeram recolher os imigos rias, & moueis que nella auia. O que
pêra o lugar, & feguindolhes o alcan- fabido per Afonlo Dalbuquerque, fa-

ce, os lançaram fora delle de maneira hio pela manhã em terra, & mandou a

que em efpaço de quatro horas , foi dom António de Noronha feu fobri-

ganhido; nnde os noiíbs eÍTiueraó oi- nho, que folie conti?. oítrtaõcomcem
to dias contínuos, fem os da terra os foldados per onde caminhou quaíihu-
viremeonv-ter, nosquaesofaquearaõ, ma legoa fem achar outra refillencia

&derribarara a meíquita, que era hu- que de huns poucos de homens deea-
ma muito fermofa caía, & poferaõfo- uallo, que juntamente lhe faziaõrolto,

&fe
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Sc fe acolhiam fem lhe poder chegar, tre eítes dous portos, porrefpeito das
.& por a calma ler grande, ocos nollbs

irem canlados íe tornou perà villa , com
xxij homens , & molheres que capti-

uou. Neíta villa elteue Afonfo dalbu-
querque três dias mandando recolher
odeipojo que le achou, em que ouue
alguma artelharia, 6c poluora o que
feito, & tomado* os mantimentos ne-

cellarios, mandou queimar a villa, da
qual que he a derradeira da coita de A-
rabia do fenhorio dei Rei de Ormuz,
fe tez. avela peraameima ilha, onde o
Rei relide a mor parte do tempo, pe-
logrande proveito querecebe domui-
to trato que nella ha.

CAPITULO XXXII.

T)o fitio da ilha de Ormuz,, & princi-
pio da cidade, Çy co(fumes da gente ,

& dos apercibitnentos que Je feze-
ram peta receberem Afonfo T)albu-
querque de guerra.

muitas nãos que alli vem de Arábia,
Perlia, & Índia, & doutras pattes, fe

começou pouco a pouco fazer hum3
cidade, que veo fer de graõ trato, a

que do nome da ilha charoao Ormuz,
cidade rafa , muito bem arruada de
muitas , 6c mui nobres calas de pedia

gelío, 6c cal , com feus 1 obrados , 6c ter-

rados, em que os Reis tem nuns paços

em modo de fortaleza, & por a terra

ler muito quente, tem todolos mora-
dores no meo das cafas humas chami-
nés com catauentos, com que as re-

frefeam por dentro, &fe defendem da
calma, vem a ella cabias, ou recouas
de muitas partes, como de Maracan-
te, Tauriz, Caxem, & doutras cida-

des da Perlia, & Arábia que trazem
muitas, & mui ricas mercadorias, 6c

muitos cauallos que dalli leuão peia.

Índia, que la vendem, por duzentos,
trezentos, quatrocentos, quinhentos,
& leiscemos pardaos , 6c alguns por
mais. Os moradores delia cidade, pela

Ilha de Ormuz a que Ptholomeu mor partefam Arábios, 6c Perlios,da-
chama Armazô , & os da terra dos a viços , & muito ciofos das mo-

lheres i &com rezam, por ellas lerem
muito fei molas, as quaes quando vã,)

fora de caía leuão os rollos cubertos
de maneira que as nam podem conhe-
cer: os homens fam bem dilpoltos, 6c

grandes caualgadores. Aueria entarn
talezas, lugares rafos & outras ilhas, na cidade paíTante de duzentos deca-
He muito leca, & efterile de todoge- uallo dos moradoras delia, os quaes
nero de mantimentos , nem tem ou- tem por exercicio jugar a choca a ca-

nos fenam o> que lhe vem das ilhas de uallo, no que fam tamdeltros que ef-

Queixome, Larec, 6c outras, 6c aí li pantam oseítrangeiros que o? vem ju-

A
Gerum, eltà licuada quali na boca do
mar da Perlia, da parte de dentro te-

rá de roda quatro legoas , a delia a ter-

ra firme, da banda de Arábia dez, &
três a da Perlia, 6c alli na outra como
neíta tem muitas cidades, villas, for-

do Mogaltam, que he terra tírme, de-

fronte de Ormuz, & o mefmo he da-

goa, porque nella nam a fenaó três po-

ços de que fe polfa beber, humalegoa

da cidade onde chamam Corumbaca,

o demais fam cilternas, & poços folo-

bros. A nella huma ferra pequena, que

de huma banda tem vieiro denxofre,

& da outra huma mina de íal em pe-

dra, que as nãos leuam dalli por lai

gar, iaó muito muíicos, &dadosatro-
uas, andam bem tratados de fuás peí-
loas, com pannos de feda, chamalo-
tes, brocadilhos, 6c algodam. Trazem,
continuamente, alli na paz, como na
guerra armas ofieníiuas, &defeníiuas,
a entrelles homens.de muito trato, de
que vieram muitos delles a fer mui ri-

cos, 6c poderofos, todolos mantimen-
tos fe vendem a pelo, ate a lenha, &

rro , tem dous portos de muito bom quem falia pefo , ou medida he calti-

furgidouro, pêra nãos grandes, hum gado fem remillam , 6c tem eíte erro

da banda dolleuante, & outrodoPo- por taó grande, que o abominaó mais

nente. Em huma ponta deita ilha, en- que nenhum outro género de pecado,
fceii por.
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porque dizem que he em perjuizo de
toda a Republica. Tem em tudo tan-

ta policia & ufam tanto exercício das

letras, que em numa cala que peia il-

ío edificarão nelta cidade, vem todo-

los dia* ler hum homem docto, Chro-
nicas, & Hiítorias de Alexandre , &
Dário, & outras antigas, & modernas,
&Huros dedoctrina, a qual liçaó vem
ouuir muitos homens aíii velhos, co-

mo mancebos, couía muito digna de
louuar, & que parece que os Vene-
zeanns tomarão deites, ou eltesdelies,

porque em Veneta, nameltandomais
que cinco lagoas de Pádua, Uniuerli-

dade celebre, fe faz o meímo , cc fe

lem emeafas publicas, duas liçoensno
dia, huma em Philoíophia, & outra
era humanidade , & hiítorias, das quaes
liçoens eu ouui muitasellando naquel-

lacidade, & dehomensmui doctos, &
do que mais me efpantei , foi ver neltas

liçoens, muito gentis homens de cin-

coenta, íellenta, letentaannos, de que
os mais delles eram dos principnes do
conlelho,& de todoogouernodaRe-
pubhca, donde acabada a liçaõ fehiaõ

ao Senado , ou a outros lugares a tra-

tar cada hum delles oorricioque tinha

a cargo. Mas tornando a Afonfo Dal-

buquerque depois que partio deOria-

çaó veo ter ao cabo de Moçamdomo
onde da banda da terra firme Dsrabia

faz fim o fenhorio dei Rei de Ormuz,
& delle a outra banda da terra daPer-

íia auera quinze legoas datraueíla, em
que a algumas ilhas, das quaes a prin-

cip/d he a deGerum, ondeeítafituada

a cidade de O muz, a que Afonlodal-

buquer^ue veo ter, fendo ella, & to-

do o regno regido per hum Mouro ca-

pado muito bom caualleiro natural de

Bengala, per nome Cojeatar, por o

Hei que então regnaiia, per nome Cei-

fadim não fer de mais' que de dozean-

nos. Fite Cojeatar tendo auilo do que

Atonfo Dalbuquerque vinha fazendo

polas villas do regno de Ormuz per on-

de paflaua, le apercebeo pêra o rece-

ber de guerra, & lha fazer comfeílen-

ta nãos deltrangeiros queaquelle tem-

po eitauaó no porto de Ormuz, em

que entrauão huma dei Rei de Cam-
baia per nome Meri , que era doito
centos toneis, & trazia muitos lolda-

dosfartaques,abexis, & outra do Prín-

cipe de Cambaia, lomenos delta, am-
bas muito bem artilhadas, òcpruuidas
de muitas muniçoens de guerra. Aliem
deltas fdlenta nãos hauia muitos na-

uios da terra a que chamam terradas,

que feruem da carretar mantimentos,
& aguoa do lertam & da., outras ilhas

« Ormuz, nas quaes touas, &nas nãos

dos mercadores, pos muita artelharia,

òc gente de guerra , de maneira quíraf-

íi nelta armada como na cidade teria

Cojeatar dez mil homens de peleja,

que começara da juntar delno dia que
loube nouas da vinda Dafonfo dalbo-

querque, que chegou ao porto de Or-
muz, aos xxv dias deSeptembro.

CAPITULO XXXIII.

*Do que Afoufo Halbuquerque fez, em
chegando a cidade de Ormuz.

DKpois que Afonfo dalbuquerque
defcobrio o furgidouro onde as

nãos dos mouros eltauam ancoradas,
mandou chamar os capitães da frota a

lua nao, & com elles teue cenitlho,
no qual ouue vários pareceres,m?.sem
fim fe aíTtntou, queíeouueflè de auer
guerra que pelej^fíem com as nãos dos
mouros ante? decometer a cidade, &
que Afonfo d-lbuquerque frllefurgir

junto da nao Meri dei Rei de Cambaia,
& loaôdanouadado Príncipe,& Fran-
cifeo deTauora doutra casque lhe pa-

íecelTem que eltauaó milhor armadas,
&pelo confeguinte os outros capitães.

Ancorada a frota, Afonio dalbuquer-
que mandou dizer a el Rei, que elle vi-

nha alli pêra com elle tratar pazes, &
amizade em nome dei Rei de Portu-
gal leu fenhor, & poer aquellacidade

a lua obediência que lelhaquifefleen-

tiegar pacificamente, elle o deixaria

viuer emfeueltado, cc aosfcus,em to-

dalas liberdades, como o ate alli feze-

ram, & o defenderia, & a todo feu reg-

no, Si íenhorjos de quem o quifelle

ano-
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anojar, & que o mefmo fariaõ fempre que vendo Cojeatar abalou logo da
todolos capitaens dei Rei leu fenhor. praia com todalas terradas ecn ordem,
Com a reporta deite recado lhe man- começando de cercar a noíla frota , o
dou el Rei hum mouro ( que depois qual em abalando os das luas nãos abri-

veo a elte regno ) per nome Cojebei- ram as portinholas, o que ate alli nana
rame, com huma carta aílinada porei- fezeram, começando de feruir as nol-

le, Òl por Cojeatar, o qual mouro re- iasde muitos tiros dartelhana, frechas,

cebeo com muito aparato, lemquerer & lancis darremetfo, que ram juntas

tomar hum preiente defruciasque lhe eltauam numas das outras. Afonlo d<»l-

elRei maniaua, dizeadoquenamauia. buquerque em vendo abrir as porti-

de aceitar nada de homens que ainda nholas, mandou antesque nenhunsdos
não tinha por amigos, &que quanto a tiros das nãos dos mouros deipai aliem,

carta le era verdade que queria com poer fogo a hum camello contra a nao
elle paz, ècamuade, como nella dizia, Meri, que lhe deu em huma entena que
que ate o outro dia pela manhãa lhe trazia de fora da murada com quema-
mandairem recado ceito domodoque tou, &feriomuitosdelles.Trauadaef-
nilio queria ter. Com a repolta deite ta peleja de huma frotaa outra, Cojea-
recado tornou Cojebeir..;~e dizendo tarle vinha chegando da banda do mar
que el Rei queria paz, & que os Por- perà nolTa, contra a qual depois de a
tuguefes poderiam ir leguramente a ter cercada, mandou deíparar alua
cidade fazer o que lues compriífe , a- artelharia, por debaixo da fumaça da
queixandolfe el Kei a Afonio Dalbu- qual , ik. da com que lhe refpondiam
querque do mao tratamento que feze- da noiTa frota fazia chegar os feus ati-

ra aos feus lugares per onde palTara, ro de frecha, das quaes lançauam tan-

ao que dando iuasdeículpas, o tornou tas dentro das noilas nãos , que enco-
a defpedir , per quem el Rei mandou briam o ceo, & feriam muitos , mas
outros recados, mas tudo eram dila- iito durou pouco, porque a noiTaarte-

çoens que vfaua Cojeatar, efperando lharia meteo tantas deitas terradas no
huma armada que naquella noite che- fundo, que as outras tomarão por par-

gou com muita gente da terra firme tido arredarenííe , de que as mais fe

locorrer a cidade, com o que ficou tio acolheram perà terra firme, & Cojea-
ufano, que mandou apregoar que nin- tar fe foi com as fuás pêra el Rei, que
guem matalfe Português, fenam que do ceratne eitaua vendo eíla batalha,

os tomallem viuos pêra feelRei feruir a qual foi tam afpera, que muitos dos
delles na guerra, mandando naquella cidadãos fugiram pêra dentro da ilha,

noite poer todalas nãos groiTas delon- & muitas molheres prenhes moueram
go da praia ,

pêra conrellas defender a do eítrondo da artelharia , & foi tama-
cidade, aliem diito ordenou que fe as nha a defordem , & medo dos imigos,

nolfas nãos fe defamarrafleni , pêra que em fogindo tirauam tam fem ten-

irem cometer as da fua armada, que to com as frechas que fematauaõmui-

as terradas, em que tinha muita arte- tos nuns aosoutros, dos quaes corpos

lharia, & gente, as cercaifem polaban- mortos, quepereípaço de três dias an-

da do mar porque aííi cercadas de to- daram fobela agoa, recolherão os nof-

dala<; partes, feria impoíiiuel pode- fos hum grande defpojo. As nãos dos

renlTe defender. Ao outro dia pella imigos fezeram mui bem feu officio,

manhã, que a frota dos imigos apare- em quantoCojeatar and<<ua rodeando,

ceo nefta ordem vio Afonlo Dalbu- & combatendo a noffa frota , no qual

querque, que tinham vontade de pe- tempo com hum tiro groífo com que
lejar pelo que mandou no mefmo inf- tirauam da nao Cyrne, arrombaram a

tante aleuantat as ancoras que ficauão a do Principe de Cambaia de maneira

da banda do mar, para que as foírem que fe foi ao fundo, &tras ella com o
íorgir nas gorias das dos mouros. O tiro da mefma bombarda outra das mi-

lhores
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lhores armadas, que era de Miliquiaz dando aos bateis que lhes acodiíTem,

fenhor de Dio, nas, quaes, ik na Meri
tinha el Rei de Ormuz toda íua efpe-

rança. A gente que auia neitas nãos ri-

cou toda fobela agoa , o que vendo os

das outras, que etíauam ja bem mal-

tratadas, fe lançarão todos ao mar pê-

ra le íaluarem a nado, o que vendo
Afonío Dalbuquerque mandou pojar

gente nos bateis , pêra matarem da-

quelles, o:.
- que podeiíem, o que exe-

cutaram bem a lua \ontade, eo.m tu-

do os da nao Meri a nam defempara-
ram, porque poilo que eítiuelle def-

troçada da noíla artelharia, o capitam
era mui bom caualleiro, & tinha mui-
ca, òc boa gente coníigo. O que ven-

do os noílòs a foram cometer coro al-

guns bateis da frota , em que hiam

que a nao eltaua chea de mouros, o
que nam poderam fazer tam alinha,

por a nao ler alterola, que ja nam a-

chaíTem eltes três muito feridos : mas
depois de entrarem andarão hum bom
pedaço aos botes, com os mouros que
acharam na tolda, ate os lazercro re-

colher perà popa, que tinhaó atrauef-

íada com a verga da nao, cc vela, no
q'je fe os noílos embaraçaram , & de-

tiueram algum tanto, poi le os mou-
ros defenderem, mui esforçadamente
as frechadas, & com lanças, cc da/ dos

darremeflo, com tudo elles forao en-
trados, & mortos alguns, delles, por-
que os mais le lançaram ao mar , os

quaes os nollbsfeguiram nos bateis, de
que matarão tantos, & dos outros que

George barreto de caltro, Georgeda andauaó nadando perfeguidostambetn
iylueira, Aires de foulachicorro, Du-
arte de íouia, Nicolao dandrade, An-
tónio da coita, irmão Dafonfo Lopez
dã coita Lifuerte de freitas , António
dela, António fragofo, ioaó ethmef-
criuam darmad a , laimez Teixeira,

Lourenço da íilua hum fidalgo cafte-

Ihano , Nuno Vaz de Cailel branco,

dos outros nollos bateis, que a agoa
foi toda tinta em langue. George bar-

reto que hia por capitam dos que fo-

ram cometer a nao Meri, depois de a

ter defpejada dos mouros, deixou nel-

la alguns Portugueies, mandandolhes
que com a artelharia que nellaauia va-

rejaiíem a cidade, o que fezeram bem
loao teixeira, filho de loam peçanha a lua vontade. Nam achando ja osnol-

de Alanquer, Gafpar Diaz alieiez de fos quem matallera fobela agoa, pole-

Aíonío dalbuquerque, lanne mendez ram fogo a algumas terradas que to-

botelho, Lourenço da fylva , Gonça- maram neita revolta, & le apoderarão
lo queimado , lanne mendez da ilha de todalas nãos dos mouros, a que A-
Pero cão, cc outros, antre os quaes foi fonío Dalbuquerque mandou poer o
Peroguiçaluez piloto da frota que lo- fogo as que eltauam afaítadas da noíla

bio primeiro, iem achar refiltencia, frota, & as outras que eltauam junto

por quanto os imigos vendoos enca- delia arrombar, •& meter no fundo, &
minhar perà nao, pêra que cuidafTem logo no melmo ínltante elle com oel-

que le lançauam também ao mar, fe quife da lua nao , cc batel, & outros

eieonderam todos debaixo da cuber- encaminhou pera oCerame onde ain-

ta, & parecendo ao piloto depois que da el Rei eltaua, & Cojeatar com elle

lobo fobelo bordo da nao que nam elpantados de verem tamanha deltroi-

auia nella gente, o dixe aos que ain-

da eltauam nos bateis , pelo que dilif-

tiram de entrar por leguirem o alcan-

ce aos que andauam nadando. Mas os

çao, donde le logo acolheram per a,

dentro da cidade, eco eiquite chegou
tão perto doCerame, que os que nel-

le eítauão ferirão Afonlo Dalbuquer-
da nao como viram o piloto, & Pêro que, èi' outras pe li nas as frechadas, de
l

,-ernandez marinheiro, & Gafpar dias que o pior foi ferido foi Emanuel Te-
alferez, que íobiram tias elle, lairam le/ dehuma que lhe deu noroito. Dal-
debaixo da cuberta, & as frechadas os li foi Afonlo Dalbuquerque corren-
começaram de tratar mal, do que fe do de longo da ribeira, onde mandou
empaiauatn com muito trabalho, bra- pocr fogo, & cortalas amarras a mais

de



dei Rei dom Emanuel. 223

de trinta velas , as quaes com o vento por diante. Afonfo dalbuquerque lhe

íoráo dar conligo na coita, da banda refpondeo, que aquillo lhe ouuera de
da Perlia, & paliando adiante chegou mandar dizer mais cedo, por euitar o
ao varadouro das nãos, em que elta- dannoquejatinharecebido, quequan-
Uam cento, èccorenta breadas,&con- to ao das nãos que viellem os da eida-

certadas pêra le lançarem ao mar, a de leguramente apagar o logo, & alii

que mandou poer o íogo, & afliahum o do arrabalde, & que do que tocaua
arrabalde que eltaua junto delle, em as pares mandaile logo algumas peí-

que auia huma mui ftrmofa mefquka. Í02S principaes de lua corte, pêra as

No qual rjegocio andauam ja os nollos alentarem : dos quaes momos reteue

tam açefos que quileram entrar a ci- Afonio dalbuquerque Abedala,&Lo-
dade por aquella banda, íe lho Afon- jebeirame delpedio com o recado, &
io dalbuquerque nam defendera, por elle fe recolheo a frota com os outros

dentro nella auer muita gente de guer- capitaens. Depois de Afonio Dalbu-
ra, cv es nollos lerem tam poucos co- querque fer na lua nao, logo dahi a
mo eram : ào que receoío os fez logo pouco tornou Cojebeirame , dizendo
recolher aos bateis, peradellesasbom- que poríerjarr uitotarde lhemandaua
bardadas varejarem o varadouro, feos el Hei pedir que fofle contente de ef-

áa cidade laillem apagar o fogo. Eíta perar ate o outro dia pela mar.há, que
peleja durou bem oito horas, em que elle mandaria as peflbas com que auia

morreram dez Portuguefes, & foram de contratar, &quediíTo tetiutllepor

feridos mais de cincoenta , antre os feguro: o que aili fez, & antre os que
guaifeGafpar Diaz alferez perdeo a a iíio vierão o principal foi Rr.ixnor-

mão direita, que lhe na naoMeri hum clim gua7.il mor & as pazes depois de
mouro coitou de hum golpe , deíque muitas altercaçoens íe aííentaram no
lhe cahio aos pes juntamente com a el- modo feguinte.

pada, pela quaí altijam lhe deu Afon- % Item. Que el Rei de Ceifaditn

lo dalbuquerque dezmilreaes de ten- Rei de Ormuz íegundo deíle nome,
ça em fua vida : dos mouros morre- le fazia vaíTãllo dei Rei dom Emanuel
ião quaíi dous mil. O efpanto, & trií- de Portugal, & de tributo lhe pagaria

teza foi tamanho em todolos da cida- cadanno de páreas quinze mil xera-

de por caio do fogo que fe pofera as fins douro, pagos em ouro, prata, &
nãos por aquella ler a mor tiquezaque aljôfar: & que aliem deites pêra ajuda

tinham ,
que nomefmo Jnfhnteel Rei, das deípefas que fe fezeram naquella

& Cojeatar per confelho de Raixnor- guerra , & pêra a paga da gente lhe

dira , que era guazil mor , mandarão daria logo cinco mil xerafins do pre-

pedir paz a Afonio dalbuquerque per ço, & valia dos outros.

Cojebeirame, & outro mouro natural % Item, que cl Rei daria em qual-

do regno de Grade, per nome Abeda- quer parte da cidade de que Afonfo

la, que íaiaua bom caileihano. Eiles Dalbuquerque foífe contente, lugar

a primeira coufa que lhe dixeram foi, pêra fe fazer huma fortaleza, & que

que el Rei, a quem a menos parte da em quanto fe nam acabafTe lhe daria

culpa do que era feito cabia por fua cafas na cidade, a fua cuiia junto del-

pouca idade , lhe raandaua pedir que la pêra fe recolher a gente Portugue-

delTe feguro aos da cidade pêra iairem fa. Deites, & doutros artigos contheu-

ao varadouro a pagar o fogo que an- dos nas ditas capitulaçoens, fe fezeraó

daua nas nãos, & que elle le íobmetia duas patentes, huma eícripta em pa-

a obediência dei Rei de Portugal, com pel com letras douro, & pontos azues,

todalas condiçoens que lhe a elle pa- em lingoa Perlia , pêra ficar a Afonfo

receitem honeflas , no contratar das dalbuquerque, & outra em lingoa A-
quaes v faria de ieu confelho como de rabia pêra mandar a el Rei dom Ema-

pai, em cujo lugar o queria ter dalli nuel, & eíta era de huma lamina dou-
ro,
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ro, do tamanho de huma folha de pa- hum grande pedaço, fazendofTe offe-

pel, abertas as letras ao boril, com hu- recirr.entos de húa parte a outra, no-
mas brochas douro, fcltas eícripturas meando elles logo alli o lugar em que
ambas erão allinadas por el Rei, por fe auia de fazer a fortaleza, & dar a
Cojeatar , & por Raixnordim guazil caía pêra fe recolher a gente. O que
mòr,&em cada huma três fellos pen- alternado, el Rei, & cites léus dous
dentes, per cadeas douro, de que o gouernadores juraram no Meçato de
do meo era dei Rei em ouro, & o da lua lei, de manterem aspazes, allico-

mao direita da famoía cidade de Or- mo as tinham confirmadas, òc o mef-
muz, c\: o da elquerda de Cojeatar, mo fez Afonfo dalbuquerque em hum
ambos de prata. Ás quaes entregaram liuio dos fc.uangelhos. llto acabado fe

ambas a Afonfo dalbuquerque, meti- delpedio dei Rei, cedos outros lenho-
das cada huma em huma caixa de pra- res , motlrando cada hum delles gran-
ta , que lhes também deu em lingoa des linaes damizade, &fe tornou per à

Portugueía húa patente feita per loao trota, leguindo trás eile hum preíen-
eítam eleriuam darmada com todalas te, que lne el Rei mandou , cmqueen-
clauíulas, & pontos necelfarios a con- trauam hum cinto douro, & pedraria,

firmaçaõ deílas pazes, quedeítemodo & huma adagadojaez, & quatro anéis

foram por entam concluídas, & afTen- cada hum com huma muito rica pedra,
tadas. & hum cauallo fouueiro Arábio mui

bem ajaezado, & outras peças, & aca-
CAPITULO XXXI V. da capitam a lua, Afonlo Dalbuquer-

que recebeo elte prefente, eítando ja

1)e como fe Afonfo dalbuquerque vio na nao a troco, do qual mandou ou-
ço?;; el Re: de Ormuz, , ££> dalgumas tro a el Rei de peças douro, & prata,

coufas que logafocederam que foraò feitas em Portugal , que elle eltimou
caufa de fe a guerra começar de no- muito, & logo ao outro dia mandou
vo. Afonlo dalbuquerque Pêro vaz dorta,

que hia prouido de Portugal da alcai-

ASíentadas aíTi as pazes, & entre- daria mor delia fortaleza, que folie to-

gues as capitulaçoens , como rica mar pofle da cafaque lhe elRei dera,

dito, el Rei mandou pedir huma ban- para ie recolher a gente em quanto fe

deira a Afonfo Dalbuquerque das ar- a fortaleza fazia, a qual lhe foi logo
mas de Portugal, que foi recebida na entregue, & defte modo teue Afonlo
cidade com muita alegria, & aruora- dalbu ;uerque a paz por tam legura,
da na torre dos paços dei Rei, ik pêra que mandou tirar a monte a lua nao,
mor firmeza delia amizade, & confe- cc a de Prancifco de tauora, & junta-

deraçam, ordenaram de fe verem em mente proceder na obra da fortaleza,

terra, pêra o que Afonfo Dalbuquer- que fe começou a \intaqih\tro dias do
que com todolos capitaens da frota fe mes Doutubro de mil, & quinhentos
foi aoCerame onde elRei o veo rece- & fete, a que pos nome nolfa Senho-
ber a huma varanda que fahia ao mar, ra da viciona, em que elle em peiloj

toldada, & alcatifada de pannos dou- andaua, & lançou a primeira pedrado
ro, & feda, acompanhado de Cojea- fundamento. Aporta principal da tor-

tar , Raixnordim, & outras pellbas re era de três ancoras de mármore
principaes de fua corte. Os quaes de- muito grofTas, que foram da nao Me-
pois de fallarem todos três hum pou- ri dei Rei de Cambaia, pelas quaes os
co em pe, deraó hum fcabello;i Afon- Mouros dauam muito dinheiro, mas
fo Dalbuquerque, 6c el Rei com Co- elle lhas naõ quis nunca dar. E porque
jeatar, & Raixnordim fe aifentaraó no arreceaua que os Mouros (pelo ódio
chão lobre huma alcatifa, fegundo feu que tem aos Chriltaos, & pola pouca
cottume , onde eítiueram praticando verdade que tratam) bufcafíem meos,

&mo»
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& modos dé efloruar elta obra , man- pofta deíla embaixada lhe tocaua mais

dou concertar, & artilhar huma terra- a elle , que a nenhuma outra peílòa.

da, em que eitaua o mais do tempo, Afonio dalbuquerque lhe mandou di-

em húa j.
onu darea que lefaz na mef- zer que delcançaile, que elle latisfaria

m<< ilha defronte da cidade , apar dos a embaixada, pelo que msndou logo

paços dei Rei, na qual ponta fe razia a vilitar os embaixadores com hum pre-

rortaleza , em que todos leruiam cada íente de pilouros de bombardas, arca-

hum per leu g\ro, fem dilío ler ne- buzes, elpingardas, & leias milturadas

nhuma peíToaexcufa, per muito nobre com ferros de lanças, dizendolhe que
que ít lie , pêra o que ti Rei de Or- aquella era a moeda em que el Rei dom,

rr uz lambem mandaua prouer de to- fcmanuel de IVnugal, Cs. da «ndia, &
dalas coulas neceílarias. h, porque an- de Ormuz (eulenhor pagaua o tributo,

tre os da cidade, èc os noilos cr.meça- & páreas aquém as pedia, aos Reis,

ua de auer muitas diferenças, & brigas & fenhores léus vallallos , do qual re-

lohre negócios particulre: , ordenou cado efcendalizados os embaixadores
cl Rei , per conlelho de Raixnordim le viraõ com Cojeatar, ao que lhes reí-

que quatrocentos frecheiros dos feus pondeo, que nam podia el Rei de Or-
andalltm de dia repartido.- pela cida- muz pagar dous tributos, & que com
de, pêra acodirem aos nollbs fe os da a repoíta de Afonio Dalbuquerque ie

terra os quileilem anojar, & que eíles podiam tornar , fobela qual o Xeque
toJos juntos guardallem^ cc vigialíem llmael podia ordenar o que lhe bem
de noite da banda da teira a caía era parecelíe. Neíie tempo tinha ja Afon-
que le recolhiam , & pela muira ami- lo Dalbuquerque polta a fortaleza em
zade que eite Raixnordim moítraua a altura pêra fe poder defender, pelo
todalas coulas do feruiço delRei dom que começaram os capitaens de fingir

Emanuel, Afonio Dalbuquerque lhe que leria mais íeruiço dei Rei tornari-

ouue perdaó pêra dous léus filhos que fe aoc?bo deguardafum asprelas,que
conjuraram contra el Rei de Ormuz eftar alli, requerendolhe, que deixaf-

pera o matarem , hum per nome Raix le nella hum capit; m com a gente ne-
de lamixa leu porteiro mor, & outro celTaria, & fezeííe o que lhe deziam,
Ratx xerife ftu guarda mor, & os fez mas como elle era lagaz, entendendo
vir da terra do Xeque ifmael , onde an- que iflo nam era fe nam pelo particu-

dauam delterrados, depois da chega- lar proueito que efperauam do ganho
da dos quaes a Ormuz vieram dous das prefas, lhes nam quis refponder,
embaixadores per via do Senhor de mas antes tomou o requerimento da
Xiraz, & por elle fenhor ler vafTallo mão do feriuam da frota, & fem o ler

do Xeque ifmael , que he Rei da mor o mandou meter debaixo de huma pe-

parte da Perfiá, & mui vizinho ao reg- dra do rebate da porta da fortaleza,

no de Ormuz, tinha cudado darreca- pelo que lhe poleiam nome. a porta

dar certas páreas , & tributo que os dos requerimentos : Do que os capi-

Reis de Ormuz pagauarn cadanno ao taenseícandaliz?dos, derãoa entender

Xeque iimael, os quaes embaixadores a Cojeatar que aquella fortaleza fe fa-

as vinham pedir, do que el Rei man- zia fem pêra iílo Afonfo dalbuquerque

dou dar conta a Afonfo dalbuquerque ter mandado, nem prouifam dei Rei
p°r Cojeatar, & per Raixnordim di- dom hmanuel, que a que tinha era que
zendolhe, que eíles embaixadores def- guardaíle o cabo de Guardafum, pêra

pedira do Xeque ifmael depois de fa- que naõ pafaíTe nenhuma nao de Me-
herque elle viera aquella cidade, & a ca a índia. Cojeatar folgou muito com
fezera tributaria, com todo o regno a eltas defauenças, & dellimuladamen-

el Rei de Portugal, que elle tinha ja te, entre outras praticas que cada dia

em lugar de irmão, & defenfor, que tinha com Afonfo Dalbuquerque lhe

por elte refpeito lhe parecia que a re- dixe, que por reípeito de fua ellada

Ff alii,

»
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alli, com medo delle nam vinham as

nãos aquella cidade como fohiam, de»

que el Rei de Ormuz recebia grande
perda, o que leria caufa de não poder
pagar as páreas a que fe obrigara , que
lhe pedia que ie folie , que quanto a

fortaleza que deixalle nella hum capi-

tam, & a gente que quilefíe que elle

daria ord»m pêra íe acabar o que rica-

ua por fazer, no que íe Afonlo dalbu-

querque raoítrou frio , dando luas ra-

zoens ao contrario do que lhe dezia

Cojeatar, o qualvendoque Ihenaõío-
cedia bem elte ardil, ordenou outro

íobornando com dadiuas cinco mari-

nheiros da frota, três Leuantilcos, &
humBiícainho, per nome meíireMar-
tim fundidor dartelharia, & hum Pe-

dreanes mulato, natural da ilha da ma-
deira, os quaes mandou logo a terra

firme , onde lhe deram todo o necel-

fario peraafundiçim, íltofoi com tan-

to iegredo, que o nam loube Afonlo
dalbuquerque fenaó dalh a alguns dias,

do que anojado os mandou logo pedir

a el Rei & a Cojeatar, ao que relpon-

deião, que de taes homens naô labiaó

parte, mis que fobre illo mandariam
fazer diligencia , & que achandoos lhos

mandariam entregar &dalli a três dias

lhe mandaram duer que aquelles ho-

mens eram id >s pêra ofertam que tra-

balhariam pelos auer, & lhos manda-
rem. Em quanto eftes recidos hiam,
& vinham o fundidor, com ajuda dos

quatro companheiros tinham ja leiras

algumas peças de bronco, & de ferro,

& Cojeatar metia cada dia-na cidade

gente deguerra, taõíecretamenteque
Afonfo Dalbuquerque o nam poderá

faber, íe hum mouro per nome Cojc
abrahem lho nam defcobm , afirman-

dolho que alguns dos feus capitaens,

& outros Portuguefes foraó caufa de

Cojeatar auer aquelles cinco homens,
do que muito efpantado fe calou dan-

do graças a Deos pela mercê que lhe

fezera em lhe reuelar huma tamanha

treiçam, pedindo ao mouro que do que

mais foubefle o auifaíTe, que elle lhe fa-

tigaria a amizade que lhe moltraui, &
lhe teriaem íegiedo o q delle foubeíTe.

CAPITULO XXXV.

1)e como Jc rompeo a paz , & do que fe
de buma, (S aa outra parte Jobrifio
jez,y c£ da conjurafam dalguns ca-
pitaens contra Ajoujo 'Dalbuquer-
que, ÇfJ de como Je par tio de Ormuz,
pêra C\acotorà.

VEndo Afonfo dalbuquerque o mo-
do que elRei, & Cojeatar toma-

uam neiies negócios, quis víar com ti-

les alguns comprimentos , mandando-
lhes pedir pelo feitor aquelles cinco
homens, &que naóquifellem portam
pouca couladarazo ale de nouo atear

a guerra, ao que deram muitas excu-
fas, jurando por lua lei quedellesnam
fabiam parte, doque deucontaaosca-
pitaens, pedindolhefeus pareceres, an-

tre os quaes ouuc algunsquelheacon-
felhauam que por coufa que tam pou-
co nnportaua fe naó quiíelle poer a pe-
rigo de íe perder, & renouar guerra
que nam poderia leuar ao cabo com lua
honra viiio a pouca gente que tinha,

que o milhor era diíhmular porentaõ,
& irile dalli com ficarem allentaJas as

pazes do modo que eltauáo. O qual
conlelho elle naó quis tomar, mas an-
tes tornou a mandur duas ou três ve-

zes o feitor com eltes recados , com os
quaes vendo, que naó aproveitaua na-

da, & tendo auifo de Coje abrahem
como na cidade lecretamente entraua
cada dia gente de guerra, & munições,
mandou numa noite recolher o mais
íultancial da fazenda que eltaua em ter-

ra , & toda a gente , com os quaes linaes

el Rei, &Cojeatar tiuerão a guerra por
declarada, pelo que mandarão poer nas

bombardeiras das eiíanciasque tinhaó

feitas, muita artelharia, ik trás iíto na
praia dar moítra de genía armada. O
que Afonfo dalbuquerque vendo man-
dou aos capitaens que foliem nos ba-

teis varejar a cidade com a artelharia,

no qual tempo mandara ja Cojeatar al-

iar pêra terraalgumas naosqueeltauaõ

no porto , por lhas naó queimarem , ao

que os nollos acodiram, & com muita
relif-
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refiítencia lhe poferaõ c fogo, no qual

debate ferirão alguns dos ik lios, & ma-
taram o piloto der/rancitco de tauora

com humpilouro debombardanoque
Je paliou aquelle dia, doutros dez ou
doze, em que continuadamente man-
dou esbombardear a cidade, com que
fez muito danno, òc porque íabia que
elta guerra era por entam fraca, em
comparação da que lhe podia fazer,

tolherjdolb.es os mantimentos que vi-

nha da terra firme, mandou a Lma-
nuelTelez Barreto, Afonfo Lopes da
coita, & António docampo que cada
hum íoile guardar leu pailo, que erao
os três principaes, per onde palíauam
as tei radas que traziam mantimentos,
o que elles fezeram, poíto que de ma
vontade dizendolhe que o milhorcon-
íelho era iremie ao cabo de Guarda-
íutn, òclobrilío ouueahi alguns reque-
rimentos a que nam quis refponder.

Elles três capitaens logo no primeiro
dia tomaram muitas terradas, delcui-

dados os que vinhão nelks do que paf-

iaua , &. as mandaram todas a Afonio
dalbuquerque, emque vfou hua gran-

de crueza, porque aos que eram fre-

cheiros, ou marinheiros mandaua cor-

tar os narizes, orelhas, & mãos, & aos

que nam eram do mar , nem frechei-

ros mandaua cortar os narizes , ore-

lhas, & hum pe pelo meo, & afíi os

fez lançar de noite na ribeira : man-
d.indo per elles dizer aCojeatar que a

todolos que trouxeílem mantimentos

a cidade auia de fazer o mefmo, ate a

poer em tanta neceílidade que mor-
reílém todos a fome, o que pos gran-

de terror, & eipanto , aíli nosnaturaes

delia, como nos Arábios, Periios, &
outros que vieram ao (ocorro, de que

os principaes, vendo que iíto conti-

nuaua , coníbrangidos de fome & fede

fe foram lamentar a el Rei , & a Cojea-

tar com palauras mais cheas de defo-

bediencia que de acatamento, ao que
lhes Cojeatar refpondeo , que quanto

a agoa que com as ciíternas da cidade,

& poços de Terumbaque fe poderião

paliar, & com os mantimentos que

auia na cidade ate que chegalle huma

armada que vinha de Lara, &deBa-
harem, com a quallperaua de lhes dar

todolos Portugueies vivos nas mãos,
mas na cidade nam auia mantimentos
pêra oito dias, nem agoa nas ciíternas,

nem nos poços de Terumbaque que
abaltalle pela muita cantidade degen-
teque nella auia.Continuandoalii elta

guerra, determinou Afonio dalbuquer-

que de a fazer mais alpera, com man-
dar entupir os poços de Terumbaque,
que elião huma legoa da cidade, pêra

o que ordenou Georgebarreto decra-

Ito, Afonio Lopes da Coita, que era

vindo do palio que guardaua , onde
Afonfo dalbuquerque mandara outro

capitam, & loão da Noua, cada hum
em feu batel com oitenta homens, os

quaes fendo ja perto donde os poços
eltauam , lançou George Barreto de
celtro em terra, lairoes Teixeira, Òi-

mão velho, Nuno vaz de caltel branco
& hum fidalgo Caítelhano per nome
Lourenço dalylua, & outros pêra to-

maiem lingoa, os quaes em faindo en-
contraram dos mouros de que foube-
ram que nos poços eítaua hum capitão

per nome Cideamer com duzentos fre-

cheiros, & vinta cinco de cauallo , o
que fabido mandaram apreilar a voga
pêra chegarem antes que amanhecet-
íe, onde acharão os mouros dormin-
do , & bem defeuidados do que lhe

aueo, porque delles mataram os nofíos
quali todos em que entrou o mefmo ca-
pitão, que dom António de Noronha
matou, com os corpos deites, & dos
cauallos que mataram, & dalguns que
tomaram viuos intupirão os poços, &
o mefmo fe fez depois em huma gran-

de ciíterna que eltaua no campo, de
que Cojeatar então trazia a chaue, fem
afiar de ninguém. Intupidos aíli os po-
ços, os noflbs fe tornarão pêra a frota,

a dar conta a Afonio dalbuquerque do
que deixauam feito. Os quaes poços,
pêra mor fegurança, polto que contra
parecer de muitos mandaua guardar,
pêra que os imigos os não alimpaíTem,

do que deu cargo a Lourenço da fyl-

ua que era mui esforçado caualleiro,

com vinte foldados, fobeloqual nego-
Ffii cio
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cio fe ouuera de perder Afonfodalbu- rem a Cojeatar, & com boas palauras,

querque com cento, & cincoenta ho- ou força os faziam arredar. Mas a fo-

mens, por acudir a eltes que de todo me era ja tanta queeiles brados & cla-

eltauam cercados, & desbaratadosdos mores le nam podia poer remédio, &
mouros , porque da cidade, nam tam defeito, le Afonfo Dalbuquerque con-
iomente fahio muita fomma de gente tinuara , el Rei, & Cojeatar fezerão

deguerra, mas ainda elRei empellba, tudo o que elle quifera , mas aquellt-s

& Cojeatar de maneira que foi conf- que eram os que o auiam dajudar &
trangido Afonfo Dalbuquerque fe re- feruir em hum cafo tam honrolo lho

colher aos bateis, com quali todolos eftoruauam, que foraõ os mefmos ca-

feus feridos de frechadas. Morreoneí- pitaens da lua frota, dos quacu Aton-
ta peleja Clínírouam dehgueiredo pa- lo Lopez da coita, António do C;in\-

je de Afonlo dalbuquerque, & morre- po, & fc^manuel Telez barreio o dei-

ram muitos mais le os poços naó forão xaram nefte trabalho, & iem o elle la-

tam chegados a praia donde eítaô a ti- ber fe foram caminho da Índia, & o
ro de belta ao lo pè de huma ladeira, melmo íegundo fe fofpeitou fezeram
Raix delamixa porteiro mor dei Rei, loain da Noua, Francilco de Tauora,

foi o primeiro capitão que fahio da ci- fe os Afonfo dalbuquerque nam pren-

dade, & o que mais perfeguio os nof- dera, & prouera as fuás nãos doutros
fos, o qual como bom caualleiro che- capitnens, aos quaes depois perdoou,
gou tanto acercade Afonfodalbuquer- & tornou as capitanias, & os leuou

que, que lhe tirou de fobre hum caua- configo fobre hum lugar da ilha de
lo acubertado em que andaua , com Queixome que fe chama Arbez, onde
huniã lança darremefíb , com que lhe maiou o capitam, que alli eltaua por
chegou, & o ferira fe nam leuara vef- el Rei com xxx de cauallo, & duzen-
tida huma boa faia de malha que o fal- tos frecheiros , de que matou a mor
uou deite golpe, & de muitas frecha- parte, fem dosnolíòs morrer mais que
das que lançauadeli, com tudo andan- hum homem de loam da noua, polto

do Raix delamixa de longo da praia, que muitos fofTem feridos, o qual ne-

ceuado nefte alcance lhe tiraram de gocio acabado com cem homens que
hum batel com hum falcão que lhe le- configo leuara , roubou a pouoaçam,
uou hum pedaço da polpade huma co- & do deípojo & mantimentos carre-

xa. Recolhido Afonfo Dalbuquerque gou es bateis, & duas terradas, & fe

aos bateis deu muitas graças a Deos, tornou para a frota. Depois de Afon-
dizendo que aquelle fora o mor peri- fo dalbuquerque ter feito elte falto lhe

go em que per todo o difeurfo de fua veo noua de como a fortaleza de C,a-
vida fe achara, mas r/em por iílb dei- cotorà eftaua muito necellitada de
xou de continuar na guerra coltuma- mantimentos, por cafo da guerra que
da ,

polto que contra vontade de ai- lhe fazião os fartaques, com ajuda dos

guns dos da frota, mandando guardar da terra, & adi foube dalguns mouros
os pálios como dantes fazia, & aliem que tomou como de Lara, & Baharem
diíto mandaua de dia , &de noite com fe efperaua em Ormuz huma frota de
os bateis rodear ailha, peraque dene- Ixx velas , com muita gente , & arte-

nhuma parte lhe podefTem vir manti- lharia, a qual nam podia tardar, pelo

mentos, com o que pos a cidade em que determinou dedar outro lalto en
tal aperto, que o popular delia de dia, hum lugar da ilha de Queixome, per
& de noite corria em magotes as caías nome Homeloal , cm que auia muitos
dei Rei, pedindolhe das ruas miferi- mantimentos para com elles fe ir a io-

cordia, & que ouueffe delles do, & correr a fortaleza de Cacotorà , no
piedade, porque pereciao a fome, & qual lugar achou muita reliftencia, por

a fede ao que os contínuos dei Rei, & nelle eltarem dous íobrinhos dei Rei
da fua guarda acudiam por compraze- de Lareec com quinhentos íoldados

ire-
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frecheiros, que vinhaó a focorrer Or-
muz , os quaes ambos os nollos mata-
ram, & boa parte dos íeus, & a pouoa-
çaro foi laqueada, & queimada, nefta

pelej :

. morreo hum marinheiro, & dous
mouros dos que andauaó com a nof-

Ja gente, & foi ferido loam da Noua.
Carregados os bateis, & algumas ter-

rados de mantimentos, mandou Aton-
fo Dalbuquerque poer os corpos dos
dous obrinhos dei Rei de Lareec,
com outros que pareciam nos trajos

homens fidalgos, em humaterrada,&
lançar na praia defronte da cidade. O
que feito fe partio pêra C,acotorà no
fim de laneiro, de mil, & quinhentos,
& oito, & a loam da noua deu licença

que fe folie perà índia.

CAPITULO XXXVI.

7)o que Afonfo 'Dalbuquerque fez em
C>acotorà , Ca/aiate, £s Ormuz ate

Je irpe*à Índia.

CHegado Afonfo Dalbuquerque a

C,acotorà ceifou a guerra que os

fartaques faziam a fortaleza de S. Mi-
guel, porque com medo huma parte

delfes fe acolheo em barcos perà ter-

ra firme, & outra com fauor dos C,a-

cotorins para dentro da ilha, & por-

que por lua cauia delles fe ordenara
aquella guerra lhes concedeo a paz

com tributo de íeis centas cabeças de

gado meudo, & vinte vacas, & qua-

renta fardos de tâmaras cada anno. E
por na fortaleza auer tão poucos man-
timentos, que polto que lhes defTe a

mor parte dos que trazia nam abalta-

uam, mandou Francifco de tauora, a

Mihnde buícallos, &elle fe foinavol-

ra da ilha de Bedalcuria, por lhe dize-

rem os pilotos mouros, queeramilhor
aguardar as nãos que vinham deman-
dar o cabo de Guardafum alli que em
nenhuma outra parajem, da qual por

fer muito doentia fefoi para o cabo de

Guardafum. Ettando Francifco de ta-

uora em Melinde tomando mantimen-
tos, vieraô ter comelle em diadenol-

ía Senhora de Março , de M. D. viij,

Diogo de Mello, & Martim Coelho,
que como fica dito , inuernaram em
Moçambique, os quaes todos três ie

partiram de Melinde aos quatro de
Abril, leuando conligo loam fanchez,
Fernam gomez o lurdo, & Cide ma-
famede, que alli ficaram darmada de
Faltam da cunha , encarregado^ a el

Rei de Melinde para os mandar ao
Emperador da Ethiopia Rei do Abe-
xi, como ja fica dito os quaes deteue
por nao achar modo pêra o fazer com
legurança de luas peltbas como o elle

defejaua. Partidos eftes três capitaens

de Melinde , aos iete do meímo mes
tomarão huma nao de mourob defron-
te de Magadaxò , que fe lhes rendeo
fem peleja, a qual depois de roubada
queimaram, & fazendo lua deirota,
chegaram ao cabo de Guardafum aos
xviij deite mes'Dabril, onde acharam
Afonfo dalbuquerque enfadado de em
quafi três meies que auiaque alli elta-

ua naõ ter tomada mais que huma nao
de mouros que hia das ilhas de Mal-
diua pêra o eltreito de Meca, em que
captiuou hum mouro pratico nascou-
fas da terra do Abexi , & outras pro-
uincias, que mandou a el Rei, o qual
le fez Chriítaó nelte regno, & lhepo-
leram nome Miguel nunez, queeu co-
nheci, de quem fe el Rei depois fer-

ino na índia. Com a vinda deites capi-
taens foi Afonfo Dalbuquerque mui
ledo,& a Cide mafamede, &aosdous
companheiros deu dinheiro pêra adeí-
pela do caminho, & os mandou per
Nuno vaz de caitel branco poer junto
de huma pouoaçam , três legoas do ca-
bo de Guardafum , que fe chama Fce-
lix, donde fazendo feu caminho forão
ter a corte do Emperador da Ethiopia
Rei do Abexi, quefe chamaua Dauid,
& porelles foube a Rainha Helena fua
mãi , que por o filho fer moço gouer-
naua o regno ) como os Portugueíes
andauam na conquilta da Índia, a qual
com a repoíla das cartas que lhe de-
ram dei Rei dom Emanuel, & de Afon-
fo dalbuquerque, mandou aeíteregno
por embaixador Matheus Arménio,
como fe em feu lugar dirá. Partidos

eítes
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elteshomens, Afonfodalbuquerque fe te dos feus, oqueeíloutrosforaõ tam-

tornou dalli perà Cacotorá, onde te- bem conlhangido.s fazer, no qual al-

ue o inuerno, & deixando ha fortale- caneta hiam os noites tão aceios ,
que

za prouida o milhor que pode, fe tez de rodtura quiieram tntrr.r com elles,

ã vela em dia de nofía Senhora Dago- fe lho Atonio Dalbuquerque nam
ito, pera o cabo de Roçalgate, & aos fendera, por ler ja quali noite, & aci-

xx do me'.mo mes chegou a Cal iate, dade de terrados, & ruascitreiíai, , em
onde pera laber nouas do que paflaua que facilmente íe poderamtod<
em Ormuz, depois que de la partira, der: O que feito ie foi a mel quita, 1

mindou dom António de noronhaieu de eíleue aquella noite con, toda ha

fob.inho na fuita de Nuno vaz a terra, gente, na qual fe dei pejou ha cidade

auifandoos, que fe lhes perguntailem de todo, que no dia leguinte mandou
que nãos eram aquellas, que dixeliem laquear, onde dei, ois titeue o 10 dias,

que vinham de Portugal, & que che- em que obra de mil mouros, de que
gàram àquelle porto pera faberem no- era capitão Xarafadim, criado dei Rei
uas do que Afonfodalbuquerque fazia de Ormuz, o vitram cometer huma
em Ormuz, pera onde elles hiam bui- noite, mas foram tratados de manei-
callo: mas antes de dom António che- ra, que nam tornaram mais. Recolhi-

gar à ribeira, veo huma almadia com dos os mantimentos nectílarios a tiu-

dous mouros honrados a bordo da fu- ta, que foi o mor deipojo que achà-

ita ha faberem, que nãos eram aquel- ram, Afonfo Dalbuquerque mandou
las, osquaes cuidando, pelo queos da cortar as orelhas, & narizes a todolos

fuita dixeram que vinha de Portugal

,

mouros que íe alli tomaram , & o> dei-

te que ainda nam iabiam o que palia- xou em terra, & fez poer fogo a cida-

ua em Ormuz, íeforão à naode Afon- de, & a mefquita, que era huma fer-

io Dalbuquerque ao qual depois de o mofa caia & a xxvij nars arme gran-

conhecerem pediram miiericordia, & des, & pequena?. O que feito ie par-

liberdade por entrarem na fua nao, tio aos xxx dias Dagolto peraTeuhij,

como amigos, & que neite oficio o fer- quatro legoas de Calaiate, onde to-

uiriam, no que delles quifeile. tiles mou agoa com trabalho, por aehar re-

mouros eram naturaes de Calaiate , & fiítencia nos mouros do lugar , com ta-

conheciam Afonfo Dalbuquerque do uor dalguns que alli vieraó ter de Ca-
tem po que alli eltiuera, &íabiãooen- laia te. r" ei ta aguada, no queeiteuedous
gano, que lhe o capitam da cidade fe- dias fe partio pera Ormuz, onde che-

zera, òt por iito eítauam timorizados, gou aos treze de bepten bio, & achou
roas elle lhes deu feguro, felhe dixei- a torre que elle começara ja acabada

íem fem mentir, fe o capitão, queen- poita em dous fobrados, terrada por

tam alli eítaua era o meimo, os mou- cima, & bem artilhada, &

a

iii as ellan-

ros lhe dixeram que íim : pelo que ciasqueeítaufio de longo da praiacom
mandou embarcar gente nos bateis todalas bocas das ruas que vinhaõ dar

peraque em furgindo deíle logonaci- nella taipadas, o queCojentar mandou
dade. O capitão delia duuidoio fe era fazer lulpeitoio que Afonfo Dalbu-

aquella frota de amigos fe de imigos, querque tornaria a tomar vingança do
vendo chegar has nãos pera o furgi- paífado, oqual depoisque chegou de-

douro, fe veo com alguns frecheiros a fronte da cidade a mandou esbombar-

hutna mefquita que eltà junto da praia, dear , com que fez algum danno, man-
donde vendo que os noites vinhaõ de dando vigiar a ilha com as nãos & ba-

guena, fairão a elles determinados de teis, por defender que naó vieiTem ter-

lhe defender, que nam failTeem terra, radascom mantimentos deforadeque
o que nam podendo fazer fe recolhe- tomarão algumas carregadas delles, &
ião à meima mefquita, lendo ja o leu em huma hum mouro mancebo honra-

capitáo acolhido pera cidade com par- do, muito pnuado dei Rei, & deCo-
jcatar,
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jeatar, do que elles forão muito ano- neceffario, & que nam podia por en-
jados. Paliando alli clles negócios, tam fazer irais do que tinha feito, ie

mandou Uojeatar a molhar a Aíonfo fez a vela perà Índia, aos três dias de
Dalbuquerque cartas, que dezia fe- Nouembro, & chegou a Cananor aos

rera do \ icerei dom FraneiÍGO Dal- cinco de Dezembro, do melruo anno
meida, quelhe mand..ra per hum mou- de M, D, viij.

ro per nome Cojeamir, em que íe de-
claraua por leu amigo, & mõitrauater CAPITULO XXXVII.
detgolu) da gueira que ieieia Atonto
dalbuquerque a Ormuz, Riasiftoapró-
ueitou pouco , porque elle continuou *De como em fe o Vtcerei fazendo pre-
jiella como dantes, Cv vendo que por Jtes pera ir a fDio bujear os Rumes,
ter poucas velas naõ podia defender tecebeo carias dei Rei ,

per que lhe

que naõ viellem mantimentos acida- mandaria que entregajje a goueruau-
d . como o fezera da outra vez, de- ça da Índia ajoujo 'Dalbuquerque t

terminou de dar em hum lug?r chama- 6> do que com elle Jobrijjo pajjou-, ÊS)

do Nabande que he na terra firme do como aejpachou Jeie nãos peraoreg-
M< gaitam, pêra intupir & gaitar huns no.

poços de muito boa agoa de que fe a

cidade prouia o que naó tão tomente T) Elas nãos da companhia deGeor-
íez, nas ainda queimou o lugar em JL ge daguiar , que partio do regno
que achou muitos mantimentos, & no armo de JV1. D. viij, como fica dito,

matou dos. capitaens doXequelímael, recebeo ho \ icerei dom Francitco

que alli vieraó em guarda de huma dalrneida cartas dei Rei , perque lhe

cáfila com quinhentos frecheiros, dos rmndaua que entregafie a gouernança
quaes alguns morrerão, & os outros fe da Índia Atonio Dalbuquerque nas

acolheram com os do lugar pêra den- quaes ie remetia as que trazia Geor-
tro do fertam o que naõ foi lem mor- ge daguiar , que fe perdeo como ja

rerem alguns dos nolfos , & ficarem dixe, em que íe continha o que mais

muitos feridos. As nouas deita 'vite- auia de fazer. Eítas nouas de lua tor-

ria mandou Afonfo dalbuquerque a el nada pêra o regno lhe deram em Co-
Rei & a Cojeatar per hum mouro, & chim no mesDoutubro do melmo an-

huma moura velhos, marido, & mo- no, no qual tempo fe fazia preltes pe-

lher que em Nabande fe vieram pêra ra ir-bufear os Rumes a Dio , onde fe

elle de fuás próprias vontades. Nefte recolhera Mirhocem, depois da mor-
meímo tentpo tinha Afonfo Dalbu- te de dom Lourenço, & por ter auifo

querque mandado Diogo de Mello a que lhe mandaua el Rei de Calecut hu-

ilha de Lara, pêra guardar huns po- ma armada, que eltaua ja preltes pêra

ços que alli a de muito boa agoa, o fair ao mar, mandou outra de onze

qud por engano de dous meuros que velas, de que deu a capitaina a Pêro

tinha captinos foi fazer hum falto an- Barreto de maga!haen3, pêra a impe-

tre a ilha deQueixome, & terra firme dir, & com elle Emanuel telez, Afon-

onde vieram dar com elle quatro ter- fo lopez da coita, António docampo,
radas da companhia de quarenta dar- Pêro cão, Philipe rodrigez , Paio de
mada que vinhaõ de lulfar, em locor- foufa , Diogo pirez, Aluaro paçanha,

ro de Ormuz, dasquaesquatro foiço- Luispreto,&Simaóroartinz,emnaos,
metido, & morto com noue Portu- gales, & dous carauelloens , os quaes

guetes, que com elle hiam em huma ie tornarão íem fazer nada, porquan-
terrada, em que foi cometer elte ne- to a armada era ja partida. O que ía-

gocio fem licença de Afonfo Dalbu- bido pelo Vicerei , com a mor breui-

t^uerque , o qual vendo que a cidade dade que pode detpachou pêra o reg-

€Ílaua forte & prouida do que lhe era no lete nãos com a carga das efpecia-

rias.
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rias, de que das duas que partiram pri- que fe nam abriííe fe nam quando d
mei r o, era capitã > dom Aluarode no- Afonlo dalbuquerque requer dle. O
ronha , & das cinco que partirão depois theor da prouilam era , que ficaffe na
temam loarez, & a nao Bethelem de vagante do Victiti com os melmos
que era capitam George de melo pe- ordenados , quando cuuelle por leu
reira, por fer grande , & ter necelli- íeruiço de o mandar vir pêra oregno.
dade de nãos daquella calidade ficou, Pelo que Afonlo dalbuquerque lhere-|
& o rnefrno capitãio pêra ir nella, que quereo que lhe entregalle agouein.
le lhe paraiíTb otíereceo. Dada oídem
ao defpacho deitas íete nãos, o Vice-
rei íe partio peráGananor, & ahi teue

contei lio, le antes de paliar adiante da-

ria primeiro em Calecut , mas foi af-

ientado que o nam deuia fazer , por
importar mais lançar os Rumes da ín-

dia, que fa^er por entara guerra a Ca-
lecut. Andando aíli o Vicerei ocupa-
do neíte negocio, chegiu Afonib dal-

buquerque a Cananor, o qual em íur-

ça, do que fe por entam txeulou di-

zendo , que elle eílaua preltes pêra
com a armada que alli tinha ir bufear
os Rumes aDio que le o Deos deixal-

fe tomar lhe entregaria a gouernança,
cv que le li ricaile jaeltaua íeguro (

la, pois pêra iflb tinha prouilotn
fua Alteza. Afonlo dalbuquerque, cu-
jo intento era com a melma armada ir

bufear Mirhocem, & ganhar a honia
de hum tamanho negocio, lherelpon-

gindo mandou o Vicerei conuidar pe- deo que fe folie, para Portugal como
ra a cea, & o mefmo fez ao outro dia lho el Rei manJaua

, que ede meimo
ao jantar, o qual acabado ticando am- iria a D10 com a melma armada a pe-

bosfoso Vicerei lhe dixe, que em hum lejar com os Rumes, do que o Vicerei

capitulo de huma carta que tinha dei o delenganou , coro tudo elle le lhe of-

Rei lhe mandaua que lhe entregalle a fereceo pêra o acompanhar nella via-

gouernança da Índia , & fe foíle pêra jem, doquele o Vicerei excu!ou,dan-
o regno, o que faria de mui boa von- dolhe por ilTo as graças, dizendolhe

tade , mas que aquelle anno nam po- que deuia de repoular dos trabalhos

deria fer, por duas razoens, huma por paliados em Cananor ou em Cochim.
George Daguiar que trazia a via em Afonfo dalbuquerque lhe refpondeo,

que lhe el Rei mandaua o que auia de que como nam folie ir com elle , que
fazer antes de fe partir da Índia, naô antes queria ficar em Cochim, peraon-

fer chegado, a outra por ter preltes de le logo partio, &,poito que lhe al-

aquella armada que federa com mui- guns que naó queriaó bem ao Vicerei,

to trabalho para ir bufear os Rumes a aconfclhaífera que poulaíle nafortale-

Dio, osquaes fperaua em Dsosdedef- za , que feria quali tomar poire delia,

baratar, & lançar fora da Índia, que como Gouernador da índia que era,

era a couía que então mais importaua elle o nam quis fazer, cc le agalalhou

aoleruiçodel Kei,&airoilègodascou- em humas cafas de António real. De-
las delia. Afonlo Dalbuquerque nam pois da partida de Afonlo didbuquer-

contente com ella repolta ajuntou ao que pêra Cochim partiram as nãos de
outro dia alguns dos que tinhaó fua

parte , & com elles António de Syntra

que feruia de fecretario, por Gafpar

pereira ficar doente em Cochim, cujo

ofticio era, com os quaes fe foi a nao

carg* pêra o regno, das quaes fe perde-
ram a de Rui da cunha, òl de Kernatu
foarez , por quem elle mandaua a el

Rei duas perlas de muito preço, & hum
tio de ricas perlas que ouuera de Co-

d»> V icerei , eltando elle prouendo em jeatar em delconto dalguma parte das

coulas da lua viajem , onde António
de Syntra abrio a prouifaô que lhe A-
fòttío dalbuquerque deu, ao pè dolo-
bre feripto da qual eílaua huma polti-

Iha aílinada por el Rei, em que dezia

páreas que el Rei de Ormuz era obri-

gado pagar cadanno, & quatro Perfios

mancebos nobres, frecheiros, que ca-

tiuara cm Ormuz, osquaes dous capi-

taens fe perderam , fera nunca íe delles

faber
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faber nouas, os outros cinco chegarão íem queimar , o que fezeraô com mui-
a falvamento a Lisboa. tas reíiftencia dos que os guardauam,

dos quaesalgúsfairão feridos, & outros

CAPITULO XXXV11I. mortos, & dos noflbs muitos encraua-

dos das frechas, poftoquenão morref-
1)e como o Vicerei partio de Cauano* fe nenhum. Deite porto deOnor iefoi

em bufea dos Rumes, ® do quefez, o Vicerei a Anchediua fazer agoada,

emTDabul. &parecendolheque acharia os Rumes
no caminho, teue alli conlelho, acer-

PArtido Afonfo dalbuquerque pêra ca do modo que teria em os cometer.

Cochim, & os capitaens das nãos O que alTentado fe partio Danchediua
de carga para Portugal, o Vicerei fe pêra dar em Dabul, cidade doC,abaio
fez a vela de Cananor pêra Dio , aos fenbor de Goa ,

que era hum dos que
xij dias do meímo mes de Dezembro, lauoreciam os Rumes , & dera azo a

em bufea de Mirhoccm capitão do Sol- virem a Índia, & fobretudo pela mà
dam de Babilónia, com dezanoue ve- companhia que os deita cidade feze-

las, & mil, cc ti eventos foliados Por- ram as nãos de Cochim, quando dom
tugueies, Óc quatrocer:-^ Malabares Lourenço foi dar guarda as que foraõ

de Cochim, a fora gente de feruiço. a Chaul, como fica dito, pelo que de-
As velas eraõ as leguintes. (c. íeis nãos terminou de dar neíta cidade. Peraon--e
groíTab em que hiam por capitaens, de leguindo ieu caminho , fem fua li-

loao da nou,t, eíta era a capitaina por cença, íe foi Paio de foufa a húa aldeã

o Vicerei ir nella, das outras o eram de Mouros, pêra tomar refrefeo, &
George de Mello Pereira, Nuno Vaz agoa, & porque os léus fe defmanda-
pereira, que hauia pouco que chegara rão a roubar gado, os da terra fairuo a

de Zeiland , onde o mandara o Vice- elles, &osfezeraó recolher a gale dei-

rei, a coufas que cumpriam a feruiço xando o capitam Paio de Soula morto,
dei Rei, Garcia de Soufa, Francifco & George guedez, per cuja morte deu
detauora,Perobarretodemagalhaens, oVicerei a capitaina da galé a Diogo
& quatro nauios de gauea, capitaens, pirez, & a de Diogo pirez deu a Diogo
Emanuel telez barreto,dom António mendez. Surta toda a armada diante

de noronha, Martim Coelho, Afonfo da barra de Dabul, mandou o Vicerei

lopez da cofta, & íeis carauellas, capi- fondar o porto denoite, peraaooutro
taeus, António docampo, o comroen- dia entrar no rio que he muito largo,

dador Rui foarez, Phelippe rodrigues, & a cidade era mui grande, & fermo-

Pero cão, Aluaro paçanha , Luis pre- ia , íituada de longo do rio, ao pè de
to, & duas gales , capitaens, Paio de huma ferra muito frefea, no regno de

foufa, & Diogo pirez, & hum bargan- Dacaô, em que entam eitaua hum ca-

tim de que era capitão Simão martinz. pitão Mouro , que alli mandara o C,a-

fc porque neíle tempo el Rei de Bati- baio, com quinhentos 7'urcos, & ou-

càla tinha alguns defgoftos deTimoja, tra gente da terra, que feriam per to-

que era nofíb amigo & lhe fazia guer- dos féis mil, o qual tinha fortificada de
ra, a feu rogo foi furgir o Vicerei na tranqueiras, baluartes, artelharia, &
barra de Baticàla para ofauorecercom todalas outras couías neceíl árias pêra

el Rei : mas quando ahi chegou elles fe defender, & no Rio quatro nãos de
tinham ia antre fi feita paz, pelo que Cambaia, com outros nauios da terra,

fe fez dalli a vela peraOnor, ondeTi- tão confiado que trouxe coníigo a fua

mojj o foi vincar, & lhe leuou hum principal molher, com todo íeu the-

grande prefeme de refrefeo, de quem louro, & fez vir muitas peílbas que
labendo o Vicerei que no rio auia ai morauam em outros lugares, & quin-

guns paraos de Calecut, mandou Paio tas pêra verem a victoria que cuidaua

de Souía, & Simão martinz que os fof- auer dos Portuguefes , aliem do que
Gg man-
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mandou apregoar fobpena de morte ges venha fobre ti, affi corro veo fo-

que ninguém íe laiíTe, nem tiraíTe ta- bre Dabul. Durou iito ate noite , em
zenda da cidade. Paliada a noite, em que pereceo grande numero dornas,
começando a maré de crecer & a vi- & durara roais íe o dia fe alongara,
ração de ieruir a nofla armada, o Vi- porque o Vicerei por le a gente nam
cerei mandoudar avela, leuar.dodian- eípalhar mais pela cidade, em le o lol

te as gales, & após eilas as carauellas, pondo mandou recolher todos a numa
& por derradeiro as nãos , todos com mefquita , onde paffaram aquella noi-

os bateis fora , preltes pêra em chegan- te, com duzentos, òv vinte feridos, &
do fairem em terra. Emparelhadas as xvj mortos. Na qual noite por honra
gales com hum baluarte , Ò: tranquei- dt tamanha vidoria armou muitos ca-

ras que era o mais forte da cidade, fe ualkiros na melma mefquita , donde
começou de huma, & de outra parte, em amanhecendo mandou iair a gen-
hum medonho jogo darteihana, & o te a fauuear a cidade, mas ven io que
mel.no fe fez das carauellas, & nãos ie defmandauam no muito que auia

depois que chegaram, no qual inítan- que roubar , lhe fez iecrttamtntepoer
te teue o Vicerei tempo pêra dos ba- fogo, em que arderão muitos cauallos,

teis fair em terra, elle primeiro com q ie eíi^uam prelos em ellrebarias, &
a bandeira real, que aíli o tinha orde- morrerão todalaspefToasque comme-
nado : O qual em delembarcando foi do do fogo fe fairão das cafas, em que
cometer o baluarte mas antes que la eitauíío eleondidas, lem perdoarem a

chegade o capitão dacidade o veo re- nenhuma, polto que como vencidos
ceber com fua gente em boa ordem pedillcm miíericordia. De maneira que
trazendo diante de fi, por defprezo do do roubo , & do fogo a cidade foi de
Vicerei , lete mouros honrrados, ca- todo deftroida, & as calas, cc mefqui-
da hum em leu andor com íombreiros tas que nella auia abraíadas, & omef-
de pè, mas o fcarneo lhe cultou mais mo le fez das nãos de Cambaia, &ou-
do que cuidaua, porque os lete mou- tros nauios que eltauam no porto, do
ros, com muitos outros que os defen- que tudo foi tamanha a perda, aíora a

diam foraõ mortos, & todos desbara- multidam da gente que morreo, que
tados, &ocapitam o primeiro quefu- fe eftimou em mais de dous contos
gio, dosquaesfeguindo os noH*)s oal- douro, porque da cidade, pelo alli

cance ganharam o baluarte, & junta- mandar apregoar o capitão , como ri-

mente entraram na cidade demvolta ca duo, aliem de nam fair nenhuma
com os vencidos, em que foi tamanho pelíba, fenam tirou couía alguma de
o medo, que nenhum dos que fe po- todalas mercadorias , & riqueza que
de acolher ficou nella, & os que fica- nella auia, do que aindi não latisíei-

ram morrerão quali to los a (ii homens, to o Vicerei', fe foi a berra, onde fez

como molheres , no que creceo tanto queimar muitos, & mui frelcos caltel-

a crueza na notl\ gente que touauão los , & quintas. No qual negocio mã-
os mininos dos collosdas mais & lem taraó os nolíos muitos dos imigos, que
lhes abaltar as matarem a ellas, esbor- em alguns pálios da ferra lhe fairão ao

rachauam as crianças nas paredes in- caminho, & porque íoube dalguns ca-

nocentes da caufa porque fe a tal vin- ptiuos, que cinco legoas pelo rio aci-

gança tomaua. Nelta fúria mataram ma auia hum lugar rafo, grande, & ri-

tambem a molher do capitão, em hu- co, le foi la nas gales, & no bargan-

mi cala em que eitaua, com outras de tim , com alguns bateis, & lem lhepo-
muita calidade , que por refgate de der chegar ,

por caio do ventofercon-
luas pelToas prometião muito dinhei- trniro fe tornou , deltruindo muitas

ro, èc foi tanta a crueza neíti victoria, aldeãs, de huma, &da outra parte do
que ticou em toda a índia por pnuer- rio, no qual caminho tomaram vacas,

bio dizerem por pr aga, a ira dosfran* bois, & gado meudo pêra prouiiam
dar-
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darmada. O que acabado eftando o
Vicerei ainda em Dabul lhe deraõcar- CAPITULO XXXIX.
tasdeorlerecimenios deMeliquiaz, &
outras dos Portugueles que captiuara T>e como o Vicerei pelejou com Mi-
em Chaul, em que lhe (creuiam iobe- rhocem, &com a armada deCalecut,

lo relgate de fuás pellòas , & quão G> de Miliquiaz fenhor de 'Dio, (S

bem de tratados delle eram, mas a vi- os venceoj(ê desbaratou.

fitaçam deMeliquiaz era mais para pe-
lo mefageiro faber o que o Vicerei fa- "PJ M o Vicerei chegando a barra de
zia, que naó por defejo que tiueífe de H!» Dio , determinou Mirhocem de
íua amizade. Recolhida a artelharia íair ao largo pelejar com elle, poíto
que íe achou na cidade as nãos, & ai- que contra vontade, & parecer de Mi-
gumas outras couias que efeaparãodo liquiaz, pelo que mandou logo aos ca-

logo, o Vicerei fefez a vela aos cinco puães das luas gales , paraos de Cale-
de laneiro, de M. D. íx, & de cami- cut, & furtas de Miliquiaz que failíem

nho recolher as páreas que Niza malu- pêra fora do baluarte do mar, & por
co fenhor de Chaul deuia de três an- lhes acalmar o terrenho furgiram ao
nos ,

per virtude do contrato que com longo , da terra junto de quatro nãos
elle fezera dom Lourenço, como fica de Cambaia que eítauam auante do
dito, fobelas quaes o Vicerei renouou baixo pêra fora, das quaes huma era
©contrato, contentandofle dedousmil de Mihquiaz. As velas deMirrhocem
cruzados cadanno, porque íoube que eraó três nãos mui grolías, três galeo-
nam tinha Nizamaluco poder para pa- ens, &feis galles, aliem dos paraos do
gar os cinco mil que lhe dom Louren- C.amonj Rei de Calecut , & fuftas de
ço pedira. De Chaul foi ter ao rio de Miliquiaz, que farião per todas mais
Maim , que he no regno de Cambaia de cem velas, mui bem artilhadas, &
onde tomou refrefeo & mantimentos, efquipadas de tudo o que lhes era ne-
& achou hum lugar, com humagran- ceiiario. Agente de guerra de Mirrho-
de, & mui fermofa mefquita , cerca- cem, eram oitocentos Mamalucos, &
da de hum adro, no qual auia mais de outros íoldados de diuerías naçoens,
cem mil cabeceiras de couas de fina- armados de laias de malha, laudeis de
dos, o que querendo labcr lhe foi di- luminas de ferro, & corno deBufaro,
to pelos da terra, que alli ouuera o & outras armas Leuantifcas, ao noílb
grande Hercules duas batalhas com o modo afora os Malabares de Calecut,
Rei que entam regnaua, emqueHer- & gente de Miliquiaz, que era muita,
cules fora desbaratado, & lhe mata- auia também nefta frota alguns Chrif-
ram toda a gente de guerra queconli- tâos de que os mais eraoSclauoens, &
go tinha, & que por memoria fe po- Venezeanos, em efpicial os comitres,
leram aquellas cabeceiras, o que pare- & officiaes das galés. O Vicerei por o
ce concordar com Heródoto , que diz, vento acalmar vendo furgir os imigos
que Hercules efeapou da Índia de to- fez o mefmo efperando pela viraçam,
do desbaratado. Seguindo o Vicerei o qual depois de lurto teue confelho
feu caminho deite rio de Maim, che- na fua nao com os capitães pêra aíTen-
gou a barra de Dio aos dous de Keue- tarem a maneira , & ordem que cada
reiro dia da Purifkaçam de nolfa Se- hum delles auia de ter nefta peleja. O
nhora onde desbaratou a armada do que feito feforão pêra feusnauiosaper-
Soldam de Babilónio como no capitu- ceber do .que lhes era necefTario , no
lo feguinte ouuireis. que ocupados começou a viração, mas

poíto que jafofTe tarde, o Vicerei man-
dou desferir o traquete , o que também
fezerão todolos outros capitaens , fe-

guindoo ate fe poer a tiro debombar-
Gg ii da
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da das nãos dos Rumes, onde furgio, nheiro, Henrique macha io, Krancif-

por a rnare ainda aquelle tempo vaiar, co de madureira, Simão velho de iou-

& eitar junto de hum baixo, que alli re, & brancifco lanprea, a capitania

ha, em que fe poderá perder fe palia- do convés deu a Rui de nobaes , & ei-

ra adiante. Ornamos de remo dos imi- le ficou na popa, nelta mefma noite

gos que eitauam furtos de longo da vendo Mirhocem ijuam determinado
terra, em vendo fazer a nao do Vice- o Vicerei eitaua pêra pelejar, mudou
rei a vela, fe aleuantaram, & fe foraô o propolito que tinha de o ir cometer .

lançar a tiro de falcam da nolla frota, fora do baixo, porque alli donde elta-

começando logo de jugar com a arte- ua o podia fazer com mor auantajem,
lharia, o que também no mefmo inl- por cafo da artelharia da cidade que o
tante fe fez, adi da cidade, como do ajudaua , & alfi pelo focorro que lhe

baluarte do mar com quarenta bom- podia vir de terra , pelo que allentou

bardas grofTas, quedehuma, &daou- que as fuás nãos, & galeões efperallem

tra parte eitauam afTentadas em lugar a nolla frota encadeadas de duas era

donde mui bem lhe podiaõ impedir o duas, & elle no meio delias, & detrás

pairo, ao que fe lhes da nolla frotatam- as gales, &fu!tas de Miliquiaz com os

bem refpondeo com o mefmo jogo, paraos de Calecut, pêra lne acudirem
no que eítiueram ate a noite , em que depois que eltiueUe aferrado, & as nãos

os nauios de remo dos imigos fereco- de Cambaia com a de Miliquiaz min-
lheram pêra dentro do banco. E por- dou que ficaílem de fora do banco de
que no confelho que tiueraó, allentou longo da terra affi como eftauaó. O
o Vicerei que elle aura de ir diante de dia feguinte que era- de fam Brás, em
todos cometer a nao de Mirhocera, a viraçam começando, que feria as no-
conliderando os capitaens, que le elle ue horas do dia mandou o Vicerei ti-

perigalle feria caufa de fe todos poe- rar com numa bombarda, que era oli-

rem em defordem, fe foram a fua nao nal com que íe auião de fazer a vela,

pedirlhe que em maneira nenhuma o como fezeram, feguindo a naodeNu-
namfezelTe,o que lhe elle muito agra- no vaz pereira, em que iriam bemdu-
deceo, elegendo logo pêra ifTo Nuno zentos homens, o queGeorge demel-
vazpereira, dizendolhe, quetirauaef- lo pereira não pode fazer , por negli-

ta honra de fi pêra lha dar , como leu gencia, & mao azo do leu meltre que
amigo que era, & porque a fua nao le nam quis defamarrar tam alinha co»

era grande, &demandaua muita agoa, mo os outros. Meliquiaz como o vio>

mandou com elle Diogo pirez, pêra na deferir a nolla armada mandou delpa-

galèirfondando diante. Alfentadoque rar a artelharia dacidade, &do baluar-

fofle Nuno vaz o que auu de aferrar te do mar, & o mefmo fez Mirhocem
Mirhocem , padaramfe pêra fua nao com a fua, ao que o Vicerei, refpon-

Joam Gonçaluez de Cairel branco de dendo , fe trauou huma braua peleja,

Coimbra, António de foufa de Santa- no começo da qual hum pilouro ma-
rem, hum filho de limanuel paçanha, tou na nao de Nuno vaz pereira dez

& loaóGomez cheira dinheiro, & ou- homens juntos no convés, que hiam

tros, & pêra a nao deGeorge de mel- caçando a efcota, de que hum foi Rui

lo, queauiadefeguirNunovaz,fepaf- de nobaes , mas nem por illo deixou

fouKernam perez dandrade, & Simão Nuno vaz de feguir avante. Os das

dandrade feu irmam fe paliou pêra a nãos de Mirhocem vendo que a deter-

de Francifco de tauora feu cunhado, minaçam de Nuno vaz pereira era de

na qual noite repartio Nuno vaz as ca- os aferrar, fe abriram pêra o tomarem
pit^nias da nao, de que deu a proa a no meo, oque elle entendendo, man-
Ruioereira, & com elle loaõGonçal- dou aoieucondeltabre, pernomeloão
uez de caltel branco, António deíou- de la camará, que tiralíe com huma
la de Santarém , loão Gomez cheira di- bombarda grolla a huma deitas nãos

,

que
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queeltauaatraueíTada diante da de Mi- tauora, que com a fua nao veo afer-

rnocera, o que fez ero tão boa hora, rar a de Mirhocem pela outra banda,
que lhe paliou por baixo da a mura ao na qual fe lançou com hum golpe de
luaie d3goa ambolos coitados ao que gente, fobela rede da cuberta, com
os Rumes acudindo , parecendolhes tanto impeio, que quebraram as per-
que nam fazia a nao agoa le nam por chás fobreque ettaua, &com ellajun-

huma banda lhe deram pendor , com tamente caíram todos embaixo , com
que le foi logo ao fundo, & íe afoga- que de nouo íe começou a pelleja de
rão os mais dos que nella eitauam, ao maneira, que os mais dos da nao de
que a nolla gente deu húa grande gri- Mirhocem foram mortos , outros fe

ta, com que os imigos começarão de lançaram ao mar cc porem elleefcapou

defacoroçoar. Paliando aíli Nuno vaz ferido, no efquife da íua nao. Os do
adiante pêra aferrar a nao de Mirho- galeam, que tinhaó aferrada a nao de
cem lhe fez Diogo Pirez, que hia dian- Nuno vaz a alargarão, os quaesfegui-

te londando , final que amainallè por dos dos nollbs nauios as bombardas,
achar pouca agoa. Mirhocem vendoo fem mais fperarem, fe lançaram todos

iurto alargou a a marra, & fem nenhum ao mar, & o galeão aíli como hia, com
medo o veo a ferrar per hum bordo, o o traquete desferido, fem nelle auer

que também fez Nuno vaz, & ficando pelToa nenhuma que o gouernaíle en-

alli ambas as nãos aferradas huma de trou com a maré pêra dentro, Entre
longo da outra , Rui pereira , com os tanto que eitas nãos pelejauám , os ou-
que eitauam na proa fe lançaram nade troscapitãesnaõ ellauam ociofos, por-

JVlirhocem, leuando com muito traba- que Pêro barreto aterrou outra nao
lho, & perigo os imigos ate o conues das de Mirhocem , & a rendeo , ainda

onde mataram Henrique machado.Ne- que com muito trabalho, & perigo, &
íte tempo andauam ja alguns dos nof- Antoniodo campo tomou humdosga-
fos enuoltos com os imigos fobela re- leoens de Mirhocem, & George de me-
de do conues , de maneira que debai- lo pereira depois que fe delamarrou
xo , & de riba fe trataua o negocio com foi cometer as nãos de Cambaia , & Pe-
muito animo, & os que dos imigos, ro cão le chegou tanto a outro galeão

com mais esforço pelejauám erao ai- dos Rumes, que fem o aferrar, laltou

guns Abcxis, que Mirhocem trazia a dentro fobela rede com trinta, & oi-

loldo. Durando eftapeleja hum galeão to homens, & por na carauella nam fi-

dos feus aferrou anão de Nuno vaz pe- carem fe nao alguns pajens, <&giume-
lo outro bordo, com que fe dobrou o tes que a nam podiaõ marear, a leuou

trabalho, & perigo a todos , & a elle a corrente, mas vendolTe Pêro cão com
íe caulou a morte , porque no tempo os léus fobela rede , & que os imigos

que o galeão aferrou a fua nao pelo que todos eitauam debaixo delia os

outro coitado, elle andaua na de Mi- tratauam mal, correo a portinhola pe-

rhocem pelejando, onde fabendo o que ra entrar porella, pela qual em meten-

pafíaua temendofle que aferrado dam- do a cabeça lha leuou dos hombros
balas nãos o venceriam , por acudir a hum Mamaluco, de hum golpe defpa-

fua fe apreflou tanto, que pêra tomar da. Os outros que ainda andauam fo-

folego abaixou em tal hora o barbote bela rede pelejando foram focorridos,

que trazia lobre hum gorjal que lhe & o galeão entrado, & mortos quan-
deram huma frechada pela garganta, tos nelle auia , dos outros capitaens

de que logo cahio, & morreo dalli a nam ficou nenhum que nam aferralTe

três dias: alguns dos noílos que anda- com os imigos, faluo o Vicerei que
uão apar delle o leuaram logo a nao naó paflbu o baixo, donde as bombar-
pera que o curaíTem , aos quaes andan- dadas meteo huma nao dos Rumes no
do neíte trabalho , fem vencerem , nem fundo , & alguns paraos de Calecut , &
ferem vencidos, acudio Jrrancifco de fuitas de Miliquiaz, o qual Miliquiaz,

du-
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durando a peleja não fazia outro offi- que morrerão dos imigos mais de três

,cio, que da praia onde andaua mandar mil afora osíMamaluquos que deoito-
gente de refrelco a frota dos Rumei, centos que eram, lus >:x?j eleaparam
& elle com hum terçado que trazia nu de lerem mortos, ou captiuos, & Mi-
na mão feria, ite mataua os que podia rhocem com medo que o entregaíle

alcançar , daquelles que fogiam pêra Miliquiaz ao Vicerei, le acolheo logo
terra , & os outros fazia tomar perà pela polle a corte dei Rei deCambaia.
frota, finalmente os irnigos forãoven- Foi elta batalha tam trauada , cc bem
eidos, &desbaratadosdetodo, &tan- cometida dambalas partes, que nam
tos mortos que a agoa era toda tinta ouue nenhuma vela das nolías em que
em langue. Os primeiros que fugiram fe nam 'achallem muitos pilouros das

foraõ os paraos de Calecut, que per bombardas dos imigos, c<m que to-

todo o caminho íoram dando nouas dalas padeíadas, & obras mortas ate o
que licaua o Vicerei desbaratado. As lume dagoa eltauamdefmanchadas, te

tintas deMiliquiaz le recolheram pêra em algumas delias le acharão paílante

dentro o que também fezeraô as gales de enco mil frechas: dos n».. (Vos foram
de Mirhocem,o que vendo o cõmen- feridos mais de trezentos,. & moire-
dador Rui foarez, asíeguio, com a lua ram trinta, & dous, de que os conhe-
carauella por lne feruir a viração, & cidoseram, Nuno vaz pereira, Rui de
rnare, & fe meteo antre duas delias, Nobaes , Pêro Cão , Fernam boarez,
que hiara juntas, nas quaes mandou Henrique machado, & dous filhos de
lançar em cada huma lua ancora, & as Lmanuel paçanha. Das vel.<s dos Ru-
teue aferradas ate que as defpejou de mes le meteram duas nãos no fundo,
todo, &as trouxe ambas atoadas a mio «t a de iMiliquiaz, & algumas das luas

do Vicerei, & aíli le acabou de desba- tulUs, & dos paraos de Calecut , to-

ratar de todo a armada de Mirhojem. maramlie dous galeões, & duas giles,

JVlas a naode Miliquiaz queeitaua com òc duas nãos dos Rumes, & duas nãos

as três de Cambaia, ficou ate rim do de Cambaia, nas quaes velas le acha-

jogo, lem a poderem entrar, porque ram muitas armas, Òcartelhari2,& mui»
tinha muita, & boa gente, & artelha- ta moeda douro, & prata, & panos de
ria, &era cerrada por cima, &cuber- brocado, feda, &algodiô o que fe re-

ta de couros crus de maneira que fe partio per todolosdarmada, lem o Vi-

nam podia entrar lenaõ pellas porti- cerei querer nada para li. Auia nelta

nholas , as quaes querendo os nulfos frota dos Rumes tanta diuerlid.>de de
cometer depois de terem a nao afer- gente, &lingoagens queleacharaónas
rada, foraõ taô mal tratados que o Vi- nãos, & gales que tomaram, muitos li-

cerei teue por milnor partido manda- urosem Latim, Italiano, Alemão, Fi-

la esbombardear, mas a nao era tam clauom, & Francês, Caltelhano , Ácal-

forte de coitado, & tinha taes arrom- guns em Português. Nodelpojo entra-

badas por dentro que aíli como lhe os ram três bandeiras Reaes doboldaó de

pilouros dauam , afii tornauam pêra Babilónia, com a diuilaqueelletrazia,

iras, no que eiliueraó hum bom peda- por ter íugeita a cala Sanita de Hieru-

ço, ateque do nauio de Garcia defou- falem , que era hum Caiu com huma
ia lhe acertaram com hum tiro grolío Hoítia aleuantada , metida nelle , as

ao lume dagoa, comquelefoi logo ao quaes bandeiras vieram a elte regno,

fundo pello que os que eltauam den- & el Rei as mandou ao Conuento de
tro vendolTe alagar le lançaram todos Tomar , ondedeuem deitar guardadas

a nado , dos quaes os noilos , que an- por lembrança deita tão gloriofa vi*

dauam nos bateis fazendo elta caça, ctoria.

matarão muitos & aili fe acabou de
todo a execuçam deita batalha , que
durou deino meo dia ate noite , em

CA*
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que fe faluara da batalha, quecoftumeCAPITULO XL. era dos bons caualleiros emparar, &
defender os que fe a elles acolhido,

*De como o Vicerei affeníou pazes com roas que as gales, & quaefquer outros
MiltquiaZi £> fe partio fera Co- nauios que ouueíre naquelle porto da
chim^iS doquejezate lache- armada de Mirhocem lhe mandaria

gar. entregar de mui boa vontade, & adi
os Portugueles que tinha captiuos. O

COm quantoas armadasdoSoldaõ, Vicerei communicou illo com os ca-
ce dei Rei de Calecut , & de Mi- pitães , o que a todos pareceo muito

liquiaz eram desbaratadas, nem por íl- bem: pelo que as pazes lefezeraô, ca-
io deixauão de tirar da cidade a nolTa, pitularam & le juraram antrelles : o
pelo que o Vicerei, por euitar o dan- que acabado Miliquiaz lhe entregou
no que lhe faziam, & com receo que quatro gales das de Mirhocem, com
lhe nam lançafTem bailas de fogo, le todalas muniçoens, bombardadas, &
lahio de noite pêra fora com muito armas que nellas auia. Eítasquatro ga-
trabalho, & perigo. Mas poíto que o les com as duas que tomara o cómen-
Miliquiaz vifTe alongado da cidade, dador Rui loares mandou o Vicerei
nem por illb perdeo o receo que tinha, logo queimar, & a loam da noua deu
parecendolheque por vingança do pai- cargo de ir bufear os captiuos, aquém
lado lhe faria guerra pelo que ao ou- Miliquiaz entregou os que ainda vi-

tro dia peia manha lhe mandou huma uiam , que erão dezaíete, todos veíti-

carta, per Cide alie o torto (natural do dos de cabaias de íeda. Feitas etlasen-
regno de Gradaque conhecia o Vice- tregas, o Vicerei delpachou dom An-
rei do tempo que andara nas guerras tonio de Noronha com duas nãos car-
daquelle regno quando el Rei dom regadas de mantimentos perà fortale-
Eernando, & a Rainha donna llabel o za de C,acotorà, de que era capitão
ganharam aos Mouros ) defeulpandoí- dom Afonfo de noronha leu irmão , al-

ie da ajuda que dera a Mirhocem, ro- lem do que lhe mandaua alguma rou-
gandolhe que dalli por diante o qui- padeCambaia da que tomara nasnaos,
ielle ter por amigo, que fua tençaóera & elle fe partio perà ludà, deixando
em quanto viuelle ler feruidor dei Hei naquelle porto Triltaó degà, hum dos
dom Emanuel, para firmeza do que que foram captiuos , por capitam de
daria todalas fegurançasneceílarias. O duas nãos, das que foram dos Rumes,
\ icerei auendo refpeito a quam im- para asleuaraCochim commantimen-
portante era a amizade daquelle ho- tos, & coufas neceílarias peraosalma-
memaoferuiço delRei, lheconcedeo zens, comofez. Eílavictoriaqueo Vi-
a'paz, com condiçam que lhe entre- cerei ouuedaarrnadadoSoldaõdeBa-
gaíTe os Portuguefes que tinha capti- bilonia, foi o principio dademinuiçaó
uos,& Mirhocem, com osRumesque de leu eirado, ate lho Selymaô Empe-
elcapàrão da batalha , & aífi as galés, rador da Turquia tomar, & o matar,
& outros nauios que fe da fua frota o que aconteceonoanno de M.D.xvij,
laluàram no porto da cidade. Dadaef- & erão tamanhos os direitos que lhe
ta repofta , Cide alie le tornou , com pagaua das efpeciarias depois de as tra-

quatrocentos cruzados de que lhe oVi- zerem deCalecut à índia, & de ahi as
cerei fez mercê, ao que Miliquiaz ref- leuarem aCayro, & do Cayro a Ale-
pondeo, que quanto a Mirhocem que xandria, que fe tinha pelo milhor, &
na mefma hora que fe faira da nao la- mais fuftancial de todas luas rendas.
colheraperadentrodolert3m, femlhe Mas depois que as armadas que elRei
fallar, &que dellenam fabia parte, & trazia na índia, começarão de impedir
polto que foubeíle onde eltaua lho naõ a nauegaçam de Calecut perà índia os
entregaria , nem menos a outra gente ganhos foraõ mingoando, porque por

naõ
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naõ nauegarem tantas nãos como íb- &: prouer nas ceufas que compriam

,

hiam,eltes tributos íe deminuiraõ.De ie partio pêra Cochim , onde chegou
maneira que por o Soldaõ acudir a if- aos oito dias de Março, & foi recebi-

fo com fauor dalguns dos Reis, & le- do, aíli de Aíonfo dalbuquerque, co-
nhores da Índia, ordenou eíta armada, mo de todolos Poítugueies, & dei Rei
que o Vicerei desbaratou , o qual de- com muna feita, & alegria, mas em
pois de ter capituladas as pazes que fez chegando à porta da fortaleza , ten-

com iMiliqueaz, le partio de Dio aos dolle ja el Rei de Cochim defpedido
dez dias de l-euereiro , donde foi ter delle, Afonio dalbuquerque, percon-
a Chaui , & confirmou as que aíTenta- felho de homens zeloíos de ma! , íe lhe

ra com Nizamaluco, do qual recebeo atraueilou diante, requerendolhe que
aspareasdaquelleanno, & lhedeucar- Dão uuraíle nella, & lhe entregaílea
ta de vallallagem. Dalli íe foi a Onor, gouernança da índia , como o el Rei
pêra fallar com Timoja , íobela toma- mandáua, o Vicerei efpantadodehum
da de Goa, em que ja tinham pratica- tam defaHÒ7.oado requerimento, lhe

do , mas nam o a,chou porque era fu- dixe que o deixafle repoufardotraba-
gido dalli com medo que el Rei de lho do carrinho, que quanto a gouer-
Narlinga(que entaó viera aquellas par- nanca elle lha não negiua, & delia lhe

tes) o mandalle prender, por ler cof- faria entrega quando folie tempo, o
íairo. No qual lugar íe veo ver com o que dito fe recolheo pêra dentro , &
Vicerei el Rei de Onor , & acrecen- mandou fechar as portas ficando Aton-
tou aos mil pardaos quecadanno daua ío dalbuquerque de fora. bobeio qual
de páreas, duzentos cecincoenta, & o negocio, per induzi mento deites mãos
Vicerei lhe pedio que tiueile íempre homens, ouueantrellestantasdelauen-

em lua graça Timoja, & aíli lho pro- ças, que o Vicerei parecendolhe que
meteo. Dalli foi ter a liaticala , aos era aíii leruiço de Deos , & dei Rei,
xxv. domelmo mes de Keuereiro, on- por euitar mores defeoncertos, dosem
de o elRei veo vilitar à praia, cvfefez quejaandauão, o mandou como prefo

valíallo dei Rei dom b.manuel , com tri- pêra Cananor , onde elteue ate a che-
buto de dous mil fardos darroz cadan- gada do Marichal a Índia , como íe no
no. O que feito mandou Pêro barreto, capitulo feguinte dirá. Deite negocio
Garcia de íoufa, & Martim coelho a fazem os que efereueram as coulas da
monte Delli pêra ahi andarem darma- Índia largos capítulos, os quaes eu ti-

da, & guarda da coita, & elle íe par- uera por mui excuíados, pornam íer-

tio pêra Cananor, & avilta da fortale- uirem pêra mais que pêra ficarem por
2a mandou enforcar alguns dos Rumes muito tempo, ódio, & malquerença
que trazia captiuos, & com outros vfou arreigados entre as progenias deites

outra mor crueza, porque os mandou dous tam valeroíos, & esforçados ca-

poer nas bocas das bombardas groílas, pitaens , & tam dignos de ferem lou-

com as quaes, & com os pedaços dos uados, pelasgrandes calidades de fuás

corpos deites mileros faluou a cidade, peííòas, & particular prudência que
negocio tam bárbaro, que parece que em cada hum delles ouue.

quis Deos por caltigo de huma tama-

nha deshumanidade, que morreíTe el- CAPITULO XL.
le depois a mãos da mais barbara gen-

te que fefabe em todo o vniuerfomun- *Dc como el Rei mandou o Marichal
do, como fe ao diante dirá. El Rei de dom Fernando coutinho a Índia for
Cananor o veo receber à praia, acom- capitão de quinze nãos.

panhado de muitos Caimaens, & Nai-

res, cc com elle Lourenço de britoca- T) Or elRei ter todolos annos nouas

pitam da fortaleza. Depois de o Vice* JL pelasnaosquevinháodalndiaquáo

rei repouiar alguns dias em Cananor, contrairo lhe era oCamorijRei de Ca-
lecut,
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lecut, & quanto fauorecia os Mouros cos, &affinados do mefmo Afonfo dal*
em íeu deferuiço, determinou mandar buquerque,do eitado em que deixaua*
dom Fernando coutinho Mariehal de Índia, com quantas fortalezas, nãos ga-
Porrugal a índia, pêra lhe deltruir a les, carauellas,&artelharia.Oqueaca-
cidade de Calecut , dandolhe a capita- bado fe embarcou fem mais fair da nao,
nia de quinze nãos, em que irião mais onde mandaua negocear ascoufas que
de mil , & feilcentos Toldados Portu- lhe compriam, ate que fe partio, tnui-
gueks.Os outros capitaens eram, Fe- to amigo com Afonfo dalbuquerque,
drafonfo daguiar, que hia por fotaca- que a tudo o que lhe mandaua pedir
pitão, Francifco de fa veador da ta- daua , & mandaua dar todo o auia-
zenda do Porto, SebaítiaÕ de loufa mento neceífario, com muita diligen-
Deluas, Lionel coutinho, Francifco cia. Partido o Vicerei, de cuja viajem
de foula maneias, Rui freire, Gomez fe tratará o diante, o Marichal amof-
freire, Gcorge da cunha , Franciíco trou huma carta dei Rei a Afonfo dal-
coruinel, Rodrigo rabello de cartel- buquerque, perque lhe mandaua que
branco, Francifco marecos, Brás tei- em tudo o que foíleneceffario para fe
xeira, Aluaro Fernandez, & George deftruir Calecut, fezeíTe o que o Ma-
lopex bixorda. Com eltas xv nãos par- richal ordenaile, íobelo que teue con-
tio o Marichal de Lisboa aos doze dias felho fendo el Rei de Cochim prefen-
de Março, de M.D.ix, & o primeiro te, emque feaílentou, que para fe fa-
porto que tomou foi Moçambique, ber o eitado em que eítaua a cidade
donde foi ter a Melinde, & dahi a Ca- mandaliem fecretamente chamar Co-
nanor no mes Doutubro, com toda a jebiqui , que la moraua, & era nollo
frota junta, faluo Francifco marecos amigo, do qual fouberam como el Rei
queinuernou em Moçambique. Com de Calecut andaua dentro no fertam
a chegada do marichal foi Afonfo dal- fazendo guerra a hum Rei feu vizinho,
buquerque mui alegre, mas namLou- muito amigo dei Rei de Cochim com
renço de brito, por ter a parte do Vi-' tudo que na cidade auia muitos Nai-
cerei, o qual como foube as nouas da res, & Mouros que lhes poderiam refi-

vinda do Marichal , que era muito pa- lbr , & que por iflo cuidaíTem bem no
rente de Afonfo dalbuquerque, receo- negocio que queriam cometer. Final-
fo que lhe fezeíle alguma fem razam, mente o Marichal le fez logo preftes,
entregou a fortaleza ao alcaide mor, no que Afonfo dalbuquerque o ajuda-
&elle fe foi pêra Cochim. Afonfo dal- ua, & fazia tudo o que lhe parecia com-
buquerque foi vifitar o Marichal a nao, prir a feruiço dei Rei. Andando aíli

ik lhe contou as defauenças queouue- ocupado neítes apercebimentos, che-
ra antrelle, & o Vicerei dom Francif- gou a Cochim Vafco daíSylueira, com
co, doqueo Marichal tomou asinfor- cartas deDuartedelemos, em que lhe

maçoens que lhe parecerão neceífarias, mandaua pedir nãos, & gente pêra re-

pera nilFo poer algum bommeo.Oque fazer a frota de que era capitão, com
feito fe partio pêra Cochim, leuando que defendia que as nãos dos mouros
configo Afonfo Dalbuquerque , onde nam paííalTem da índia ao mar Dara-
depois de chegada, o Vicerei o veore- bia: mas Afonfo dalbuquerque, poíto
ceber a praia com fua guarda ordina- quevifTeasprouifoens, &astiueflepor
ria,decemalabardeiros.ChegadooMa- boas, refpondendo que o nam podia
richal aCochim, trabalhouquantopo- prouer ate nam tornar de Calecut. O
de em concertar o Vicerei com Afon- que vendo Vafco da fylveira, fe offe-

fo dalbuquerque, &a(Ti o fez. E pref- receo ao Marichal pêra comelle ir fer-

tes três nãos de carga, queauião devir uir elRei neíte feito de Calecut, o qua
peraoregno, o Vicerei entregou a go- lhe agradeceo muito, &oleuou coníl-

uernança da índia Afonfo dalbuquer- go. Os quaes deixaremos todos ocu-
que , & dillo tomou eítormentos publi- pados neíte apercebimento que durou

Hh ât@
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ate fim do anno de M. D. ix, & antes

que entremos no de M. D. x, tratarei

algumas couías das que neite tempo
pairaram no regno.

CAPITULO XLII.

*Do nafeimento do Ivfa7ite dom Afon-
fo ,Íé de como 'Duarte 'Pacheco pe-
reira venceo o coj/airo Mondragom^
& o trouxe frefo a Lisboa.

ATrasficaditocomo a Rainha don-
na Maria pario em Abrantes o In-

fante dom Fernando, na qual villa el

Rei efteue alguns dias , & dahi fe foi

pêra fcuora , onde a Rainha pario o In-

fante dom Afonfo, aos xxiij dias Da-
bril de mil, & quinhentos, & noue. A
eltePrincepe mandou o Papa Leão de-

titno o capello de Cardeal no anno de
JVt D. xvi, com tnuio de Bilpo Z»gi-
tano, Diácono, Cardeal de fancta Lú-
cia , o qual lhe trouxe Froanuel de No-
ronha da camará , que agora he Bilpo

de Lamego , de cuja mão o recebeo em
Lisboa, nos paços da ribeira, fendo el

Reiíeupai a ilíoprefente. Foi ali az do-

cto na lingoa Latina, & que eítimaua

muito homens letrados & lhes fazia

muitas mercês, principalmente aos

Theologos, foi Bilpo Deuora, & Ar-
cebifpo de Lisboa juntamente, & Ab-
bade Dalcobaça , nas quaes dignidades

deu fempre mottras de mui prudente,

& catholico Chrittão, porque elle fa-

zia muitas vezes os orficiosdiuinos, &
foi o primeiro Prelado que nettesreg-

nos ordenou que fe leile todolos dias

aDoctrina nasegrejas, &que fe efere-

ueílem os nomes dos que le cafauaõ,

& dos que baptiiauão, & elle mefmo
batizaua algumas vezes as crianças, fa-

zendo nillo o ortício de verdadeiro Pre-

lado, teue algumas defauenças com el

Rei domloão terceiro leu irmão, per

cujo reípeito fe quizera ir (ecretamen-

te paia Roma , ao que el Rei acudio

com muitaprudencia, & pelotirar dal-

guns penfamentos a que o induziaó ho-

mens zelolos de mal, lhos tirou deca-

ia, & lhe deu outros de mor confian-

ça, do que tudo fe elle teue por fatif-

feito, conhecendo que le fazia por lhe

aili cumprir , pelo que em quanto vi-

ueo foi fempre mui verdadeiro amigo
do feruiço dei Rei , & lhe acatou co-

mo a hum tal, & taõ bom irmão con-
uinha. Arras fica feita mençam como o
collairo Mondragom Francês roubara
lob queimado tornando da Índia, ío-

belo que el Rei no anno p liado de
M. D. viij, em que fe fez elle roubo,
mandou recados a França lobela reíti-

tuiçam deita fazenda, masfabendoque
tudo fe paflaua em dillimulaçoens, &
dilaçoens, & queomelmoMondragon
arniaua quatro nãos pêra outravez íair

ao mar, lazer feu acoitumado ofricio,

mandou fazer preltes algumas velas,

de que deu a capitania a Duarte pa-

checo, o qual aos dezoito dias de la-

neiro, deite anno de M.D.ix, fencon-

trou com elte cofíairo ao cabo de finis

terra;, entre os quaes le trauou huma
crua batalha, mas em fim Mondragon
foi vencido, & húa das fuás nãos meti-
da no fundo, & elle tra/,ido prelo a Lis-

boa, com as tres, onde depois fez léus

concertos com elRei, & le tornou pê-

ra França , com lhe prometer que dal-

li por diante feria leu leal, & bomkr-
uidor, & trataria bem ieus vallalos on-
de quer que os achaile.

CAPITULO XL1II.

*De como matarão o Maricbal cm Cale-

cut , lè o goueruador Afonfo dalbn-
querque , Ês todolos que com ellcr

biam foram desbaratados , & do que
aconteceo a /eis nãos q:;c defpêCDOU

fará 'Portugal.

DF.po's que a armada com que o
Marichal, & Afonfo Dalbuquer-

que auiaô de ir fobre Calecut foi pre-

ltes, ellesfe partirão ambos de Cochila
ao derradeiro dia de Dezembro, de
M. D. ix. donde com bom tempo che-
garam a Calecut , aos dous dias de la-

neiro, de Mil òc quinhentos, & dez,

ja lobela tarde, leuando o Marichal ha

mefma armada que trouxera de Por-
tugal
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tugal etn capitania fobre íi, & Afonfo com muitos Mouros, & Naires, com
Dalbuquerque ha que elle fezera em eílancias feitas, donde, & doCerame
Cochim, cc Cananor de que erão ca- dei Rei os começou atratar mal com a
pitaens dom António de Noronha leu artelharia, & o fezera pior le as eítan-
íobrinho, domHieronymo de lima, & cias CvCerameettiueram maisaliuelda
Emanuel paçanha , George da fyluei- praia que cauiaua paliarem muitos ti-

ra, Aires daiylua, Fernam.perez dan- ros por cima dos ferros das lanças , &
drade, Francifco pantoja, George fo- outros darem pelas aítes delias, o que
gaça,Duartedemelo,Franciícoperei- vendo Afonfo Dalbuquerque dixe ao
ra coutinho, Emanuel de lacerda, An- Marichal, que por não receberem tan-
toniopacheco, Simaõ dandrade, Dio- to danno fe deuiáodefpalhar os bateis,

go mendez, Yafco da fylueira, Fran- & que cada hum trabalhalle por che-
cilco de miranda chichoro , Phelipe gar a praia, com a lua gente, oque fe
rióz, & Siraaõ pirez : nas quaes arma- aílifez. Mas Afonfo dalbuquerque que
das luão mais de dous mil loldadcs Por- nas coufas da guerra tinha muita con-
tugueles, afora feiscentos Malabares ta com a ocaliam do tempo, como fe
de Cochim, de que era capitam o Rd vio apartadodo Marichal, (o qual ten-
de Porca, que Afonfo Dalbuquerque doffe por feguro da dianteira hia com
leuaua em lua companhia com alguns a voga branda) mandou apreílar a fua,

paràos. burta ha armada, fe teue con- & em chegando a praia pojou em ter-

lelho no modo que fe teria em come- ra, remetendo logo a huma tranquei-
ter a cidade, o queallentado, oMari- ra que ganhou com trabalho, por de-
chal dixe a Afonío dalbuquerque, que baixo de muitas bombardadas & fre-

elle viera de Portugal, nam pêra enn- chadas, & fazendo fugir osimigos pe-
quecer,fenam pêra ganhar a honra que raoCeramedel Rei, que era huma ca-
iperaua de auer na deltruiçaódeCale- fa grande de madeira, a tiro de beíta

cut, deque ellejatinhaadquerida tan- dalli, emqueporier forte, &auernel»
ta nalndia, que lhe nam aueria enueja la Naires queaguardauam, ferecolhe-
a elta, que por ilTo lhe quifeífe dar a ram muitas molheres mininos, & ou-
dianteira, o que lhe Afonfo dalbuquer- tra gente. A eftes que hiam fugindo
que concedeo, polto que pefadamen- acodiram alguns Naires dos que eflà-

te, por conhecer o Marichal por cole- uam no Cerame, os quaes todos em
rico, &apreíIado em luas coufas, polo hum corpo fezeram rofto aos noflos,

que arreceauaoque depois aconteceo. com que fe trauouhuma peleja milhor
Acabado o coníelho, o demais que fi- ferida que a da tranqueira , & andan-
caua da noite fe paííou em fe cada hum do alli enuoltos , alguns dos noífos che-
fazer preíles pêra feguir feu capitam, garam ao Cerame, & lhe poíeram fa-

do modo quefeafTentara, o que pare- go, oquevendoo Majichal , quejane-
ceo mal a algumas pefíoas , principal- lie tempo chegara a tranqueira , come-
mente a Emanuel paçanha, que era mui çou de dizer a altas vozes que mal lhe

bomcaualleiro, & mui pratico nas cou- guardara Afonfo dalbuquerque o q lhe

las da guerra , que logo adiuinhou o prometera, & outras palaurascheasde
trifte fuceíTo deite negocio. Preíles os cólera, & paixam. Afonlo dalbuquer-
bateis, &embarcada agentenelles, fi- que como foube que o Marichal eíta-

cando na frota a neceífaria para guar- ua na tranqueira, &oquedezia, fe veo
da delia, indo o Marichal, & Afonfo pêra elle , dandolhe fobre iffo muitas
dalbuquerquediante, queauiamdeíer defculpas que elle nam quis receber,

os primeiros que laiíTem em terra, com mas muito anojado chamou Gafpar o
o mor filencio que poderão chegaram lingoa, & lhe dixe alto, onde eftaõ os
a praia, nam cuidando de achar obra- paços dei Rei que la quero ir bufcar

uo recebimento que lhes fez hum capi- homens com que peleje, queosdesba-
tam dei Rei de Calecut que alli eítaua, ratados, com tam pouca refiítencia

Hh ii nam
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nam o deuem fer, Gafpar Ihemoftrou ja fabia quam fracos, & couardos erão

de hum teío os paços , que feria da os Mouros da índia, & Naíres de Ca-
praia mais de mea legoa. Reíoluto o lecut, & quaõ mal pelejauão, que elle

Marichal em ir queimar os paços, man- auia de repouíar alii, & que fe reco-

dou deferabarcar dous tiros de metal lheriaquandolheparecefletempo. An-

1

que entregou a Pedrafonlo daguiar íeu dando o negocio trauado deíle modo, 1

lota capitam, pêra os leuar diante , òc chegou Afonfo Dalbuquerque aos pa-

íem querer tomar o parecer dalgumas ços, & íem querer enirar nelles, por
peíibasqlhodefaconlelharam mandou eltaremja muitos Nairesram perto del-

tocar as trombetas , ao 1'om das quaes le, que lhe feriram muitos dos ieus, em
abalou cora obra de oitocentos homés, que hum foi Fernam perez dandrade,
& todolos capitães de lua frota, man- mandou dizer ao Marinhai que íe re-

dando dizer a Afònío Dalbuquerque colheíTe porque recrecia muita gente

lua determinação, que o podia íeguir, dos imigos, &quedalli a praia era lon-

ou fazer o que lhe pareceile. Ogouer- ge,& o caminho muito azado pêra pou-
nador porto que tiueile o perigo por cos a poucos os matarem todos, íemie I

niaiscertoquea victoria, o feguiocom poderem valer, ao que lhe relpnndeo
obra de feiícentos homens, & os Ma- que fe folTe elle diante com a lua gen-
labares de Cochim deixando íeu fobri- te, que elle o fegueria , como o fogo
nho dom António denoronha, &com folie bem ateado nos paços, que lhe ja

elle Emanuel delacerda , bimaõ Dan- mandara poer. Aícr.lo Dalbuquerque
drade, & Rodrigo rabelo em guarda como teueelte recado encaminhou pe-
da praia , & dos bateis , com trezentos ra praia , leuando os feridos diante &
homens, mandandolhes que recolhef- o mefmo fez o Mancha) depois que vio

fem a artelharia da tranqueira, claque arder os paços per muitas partes onde
ficara do Cerame, ccpoíefíèm fogo as auia mais de duas hora queeílaua fem
nãos, & out#os nauios dos imigos que querer tomar o confelho de Emanuel
eítauam varados em terra, o que elles .paçanha, de que íe lhe cauíou amor-
fezeram bem a fua vontade. O Mari- te, porque os imigos como viram aba-
chal chegou aos paços dei Rei com ai- lar Afonfo Dalbuquerque começaram
guma reiiítencia dos imigos, de que os de vir mais fem medo , chegandof-
pjais foram mortos , mas nos paços a íe huns pêra os paços, ec outros pêra
achou mòr, porque dentro fe recolhe- Afonfo Dalbuquerque, feguindoo de
ram o Regedor da cidade com muitos perto asfrechadas, matando, & ferin-

Naires, que lhe defenderam a entrada, do, alli os que hiam com elle, como
mas em Hm elles fe efeoaram per por- outros que andauam eípalhados pelas
tas fecretas, & os paços foram ganha- calas a roubar. O Marichal em faindo
dos com muita riqueza que nelles auia, dos paços achoufe cercado dos imigos,
por refpeito do que, & de ferem gran- íobelos quaes ( vendo muitos dos léus

des de muitos pateos, jardins , & ca- feridos, & quali todos poítos em deí-
fas,os noilbs fe começarão de defman- barato) voltou com obra de trinta ho-
dar , o que vendo Emanuel paçanha di- mens , recolhendoíle o milhor que po-
xe ao Marichal que roandaífe recolher dia as voltas. A gente de Afonfo Dal-
ç>sque fe delmandauão, porque eftaua buquerque apertada dos imigos fe lhe
em mais perigolo lugar do que lhe pa- começou de defmandar , o que elle

recia, & que antes de huma hora fe vendo os animou o milhor que pode,
íe dalli naõ foíle, fe ajuntariam tantos fazendo corpo pêra acudir ao Mari-
Naires que per nenhum modo pode- chal, porque fabia o trabalho em que
rião efeapar de ferem todos mortos as eltaua, mas a multidam delles era tan-
frechadas, pelo que deuia de mandar ta, que o nam deixou voltar. Kinal-
logo poer fogo aos paços, & recolher- mente o Marichal foi ferido em huma
iepera a praia, ao que refpondeo,que perna dehumgolpedefpadadequeca-

hio,



dei Rei dom Emanuel. 245
hio» fem fe mais poder fofter que em António borges, Phelipe Rodriguez,
géblhos, & com elle foram jarretados Fernão valarinho do Algarve, & Pêro
Emanuel paçanha, & outros os quaes Fernandes Tinoco, & as duas bombar-
afli como eltauaó fe defenderão dos das perdidas. Dos imigos morreram
imigos, & mataram alguns delles, ate ( como feíbube per conta) mil ,&cen-
que canfados, & feridos cairão mor- to, & trinta afora quinhentos, &feten-
to:, dos quaes os que morreram junto ta homens, molheres, & mininos que
do Marichal, forão Rui freire, Fran- perecerão no Cerame dei Rei, & nas
ciíco de miranda chicoro , Pêro Fer- cafas da cidade que arderam com boa
mudez tinoco, Phelipe rodriguez, & parte dos paços dei Rei, forão quet-
outros ate treze, em que entrou Vai- madas vinte nãos da carreira de Meca,
quo da fylueira, que labendo o peri- que eítauam varadas em terra recolhi-
go em que eltaua o veo foccrrer per dos os noííos ja de noite, ao outro dia
antre nuns vallos, em que elle meírrto pela manhã Afonfo Dalbuquerque fe
r/utou três Naires com huma lança, a fez a vela com toda a frota foi furgir
morte dos quaes, & a fua mefma ade- no largo, donde logo defpachou Pe-
uinhou Emanuel Paçanha, com ja ter drafonfo daguiarperaoregnocomtres
lacriricadona índia quatro til hos no ler-' nãos quejaeltauão carregadas, as quaes
uiço de Deos, & de feu Rei. Mas tor- defpedidas Afonfo Dalbuquerque fe
nando a Afonfo dalbuquerque, elle fe fez a vela pêra Cochim onde foi rece-
foi recolhendo com muitotento, por- bido, nam com alegria, polto que a
que de riba dos valados por lerem ai- perda dos irr.igos folie mor que a noí-
tos lhe ferião, & matauão muitos dos la, fenam com triíteza pela morte do
léus, & a elle deram humazanguncha- Marichal, & dos maisPortuguefes, 8c
da no ombro do braço ezquerdo , de adi por elle ainda eltar tam roaltrata-
que ficou quafi aleijado, & huma fre- do das feridas & golpe da pedra duui-
chada no pelcoço, & per derradeiro dauaro os furgioens, & flficos de fua
lhe deram com hum canto nos peitos, vida. A primeira coufaquefezemche-
de que caio embaçado & fe lhe nam gando aCochim, foi delpachar outras
acudira Diogo fernandez de Beja, alli três nãos com carga defpeciaria pêra
ficaramorto, dondeoleuaramemhum o regno, de que eram capitaensSeba-
pades caminho da praia a qual fe nam ítiam de foufa, Francifco de fá, &Go-
fora tam perto, como era do lugar em mez freire, dos quaes Sebaltião de fou-
que ferirão o gouernador, a nofTagen- fa, & Francifco de fá foram encalhar
te fe poderá mal faluar, que tanto os nos baxos de Pádua , & por o tempo
apertauam os imigos, &ofezerãomui- ler bonança fe faluou toda a gente nos
to mais fe dom António, & Rodrigo, bateis, emhumilheoqueeftajuntodos
rabelo com outros capitaens lhe não baixos, com muitos mamimentos, &
acudirão, com cuja vinda começaram fazenda, o que tudo fe depois leuou a

de afloxar de maneira que osnoifos íe Cananor,&Gomez freire foi terá Mo-
recolherão com menos perigo aos ba- çambique onde achou Pedrafonfo da-
teis, &dahi a frota dos quaes o derra- guiar em cuja companhia partio pêra
deiro que fe recolheo foi George bo • o regno , & tanto auante como o cabo
telho de Pombal. Foram feridos dos das correntes fez huma nao tanta sgoa,

noiíbsnefte desbarato mais detrezen- que foi neeefkrio tornarfe Pedrafon-
tos, morrerão fetenta, & oito de que fo daguiar com ella a Moçambique, &
os conhecidos forão, o Marichal, Vaf- mandar dalli a fua para Portugal

, por-

co dalylveira, Lionelcominho,Ema- que era grande, & leuaua muita e!pe-

Iiuelpaçanha, Rui freire, Francifco de ciaria, encarregando a capitania delia

miranda chicoro, Gonçalo queimado a Brás teixeira, & o nauio de que era

que trazia a bandeira de Afonfo dalbu- capitam Brás teixeira tomou pêra ir

querque, & hum feu pajé per nome nelle, acompanhando efta nao que fa-

zia
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2ia auguoa, & pêra mor fegurança da multidão de gado que nella vira, &:

gente fe íaluar , fe íe ha nao foire ao íimplicidadeda gente, & porque naar-

íundo, fez com Gomez freire quetor- mada auia ainda necellidade de carne,

nalíe em lua companhia a Mocambi- & outros reírelcos, mandou omelmo
que, onde recolheo toda a fazenda em Diogo íernandez com doze homens,
caias que para iilo mandou concertar, que folie aquella aldeã reígatar vacas,

O que feito le partiram peta o regno, que era a carne que fe mais auia mil-

aos oito dias do mes de lunho de mil ter, pêra o que leuou algumas couías

& quinhentos, & dez, que era ja bem das que os negros daquella parajem

tarde, com tudo Deos os trouxe a lai- vfaõ, & acoltumaõ trazer 1< bre li.

uamento a Lisboa, onde chegarão aos Chegados eltes homens a aldeã os ne-

dezanoue dias de Outubro do melmo gros os conuidaram com carneiros, &
anno. outras viandas da terra. Acabado o jan-

tar , entenderam no relgate trazendo

CAPITULO XLIV. logo o gado que auiam de dar a hum
ekampadoforadaaldea,contraapraia,

T)e como dom Franci/co 'Dalmeida foi onde ettauam juntos os doze ht inens

ter auguada de Saldanha onde o ma- que foraó com Diogo íernandez, que
taram os negros naturaes da ter- andaua naldea vendo os curraes, elco-

ra, a que chamam Cafres. lhendo o gado que lhe parecia bom, &
dalliomandaua ao lugar dorefgate. O

ENtregue a gouernança da Índia a qual acabado começaram de caminh. r

Afontodalbuquerque, domFran- peràpraia, leuandoogadoconligo, òc

cifeo dalmeida fe partio de Cochim ja hum pouco alongados d » aldeã veo
pêra Cananor, aos xix, dias de Nouem- hum negro com alguns carneiros, a ten-

bro de Mil & quinhentos, &noue,a ção de reígatar, oqual parecequeman-
tomar alguma carga para as luas três dou o fpirito maligno pêra le ordenar

nãos de que os outros capitaens eram o triítecafo que aconteceo porque den-

George de mello pereira , & Louren- treltes doze hum delles per nome Gon-
ço de brito, que fora capitam de Ca- calo homem , parente de loaõ homem
nanor , onde dom Francifco continu- cuidando que fazia negocio perque os

ando leu acoftumado ortício de libe- negros ficarião mais leguros na nofla

ral, deu mais de dez mil cruzados de amizade, dixe aos outros que tomai-

íua própria fazenda a alguns fidalgos, fem aquelle negro , & que o leualTem

& outras peífoas que tornauão pêra a dom Krancilco dalmeida, peraque o
Portugal em fua companhia por faber veltilFe, & lhe deíTe algumas peças, com
que vinham pobres. Tomada a carga, que íe tornaíle contente pêra a aldeã,

& mantimentos..necerTarios , íe fez a que iíto feria caufaderelgataremícm-
vela ao primeiro de Dezembro, & le- predemilhor vontade comas naosque
guindo lua viajem foi ter aaugoada de alli viellem ter, o que parecendo bem
baldanha, que he junto do cabo de boa aos outros lançaram mão do negro, o
Sperança, no qual porto eítandojapre- qual vendofle prélio deu dous brados,

ítes pêra fe fazer a vela, hum Diogo a quedaaldea acudiram 2lgunsdosne-
fernandez labaredas, tendo tomada ai- gros. Diogo fernandezque ainda la eí-

guma familiaridade com osnegrosque taua, vendoos correracudio demiítu-

vinhão reígatar ga<do a praia, fe foi com ra com elles, & com air.íz trabalho fe

ellesahuma aldeã humalegoa pelofer- meteo entre os noíTos, que apoderde
tão dentro, dos quaes foi feítejado, & pedradas, que lhes os negros tirauão,

por final damizade lhe deram hum car- tomarão porpartidofoltar o negro, Ôc

neiro grande, & gordo, que elle por o gado que leuauam, os quaes chega-

{er tal aprelentou a dom Francílco dal- dos a nao de dom Francifco lhe deram
meida,gabandolhe muito aterra, & a a entender o negocio ao contrario do

que
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que paííaua, do que mouido teuecon- aballou contra a praia, pêra o lugar era
ielno fobre ir dar naldea , & a def- que deixara os bateis, os quaes nam
truir, o que lhe contrariarão Louren- achou porque Diogo de Unhos, me-
ço de brito, George de mello pereira, ítre da lua nao , fe mudara dalli pe-
ite Martim coelho, dizendo que vin- ra outro lugar de milhor embarcadou-
gança de homens tam bárbaros nam ro. Pelo que dom Francifco tomou o
era vicioria, que quanto ao que tinhaô caminho pêra là, indo diante de todos
jeito era couía de pouca impoitancia, por fe nam encher do po que fazia o
& que le le lhes tomaile deículpa, ou gado, que os nolTos ainda traziaô jun-
a elles loubelíem dar, que por ventu- to, guiado per três homens, & elles
ra não íeria lua a culpa íenão dosnof- vinham detrás aos botes com os ne-
ios, que tinhaô por coltume lerem def- gros, os quaes depois de lerem juntos
mandados, & mal comedidos em ter- tantos que lhes pareceoque lemreceo
ras alheas, ccque quando o calomere- podiam cometer os noflos, bradando,
cera caitigo, nam era bomconlelhoil- deram final ao gado, & o fezeram a-
los cometer huma legoa pelo fertam, juntar emhum magote, oquefeitore-
lem terem noticia do caminho, nem do meterão aos três homens que o guia-
íocorroque lhes poderia vir dos luga- uam, os quaes logo mataram com ti-

res vizinhos. Deite parecer foraó con- ros darremeíTo, ficando elles entre o
trairos Pêro Barreto de Magalhaens, gado, & a noUa gente que vinha hum
fcmanuel telezbarreto, & António do pouco detrás, na qual deram com tan-
campo, dando pêra ilíb luas razoens to impeto que a fezerão efpalhar, de
as quaes inclinando dom Francifco, af- que alguns acudiram ao gado, leuan-
fentou de ir dar na aldeã , pêra o que doo pêra onde eltaua dom Francifco
mandou fazer preítes os bateis, & coai que lhe dixe a alta voz, deixai eííega-
cento, & cincoenta homens chegou a do que o ham de leuar os negros, &a
praia a huma hora depois de mea noi- nos com elle. O que dito começou de
te, emcaminhando logo de feu vagar caminhar mas vendo que a gente fe
pêra a aldeã, a qual Pêro barreto, & deíordenaua, & efpalhaua cada vez
Gtorge barreto que hiarji diante como mais, & que os negros raatauam, & fe-
fora ordenado, chegarão ante manhã, rião muitos delles, fez volta, & os re-
&a entrarão cada hum com lua gente colheo todos em hum corpo, come-
per duas partes. Os negros em os fen- çando de encaminhar pêra onde eíla-
tindo acudirão cada hum com feu çur- uam os bateis, mas os Cafres, ganha-
ram de couro de cabello cingido, ram o gado, o qual leuando diante de
cheos de pedras, & de ferros de fetas li, fazião eítar, & andar legundo o fi-

de feiçaõ defarpoens, encaitoadosem nal que lhe dauatn, & detrás delle ti-

troços de hum palmo de comprido, rauam aosnoífos, que por irem juntos
que enxerião em aftes de p?.o toítado, os feriam, & matauam a fua vontade,
que traziam nas mãos, com as quaes, indo ja alguns tam caníados , que fe

& com as pedras fe feruiam darremef- nam tinhaô criados, ou amigos que os
fo de maneira, que em pouco fpaçofe- leuaííem de braço, caiaõ no chão, on-
2erão voltar a nolTa gente perà praia, de os trilhaua o gado paliando por ci-

matando dos primeiros tiros Fernam ma delles , & fe alguns ficauam viuos
pereira, coro tudo os noílos leuauam os negros que vinhaó detrás os acaba-
algum gado grolTb diante de fi, que uam de matar, os quaes vendo que os
tomaram antes dechegaraaídea, com nolTos hiaõjadesbaratados, fecomeça-
que encaminharam pêra onde dom ram a delmandar, paífando adiante do
Francilco ricara com a bandeira Real, gado, lançanuolhe tiros, fazendo bio-
o qual achafaõ ja quafijunto da aldeã, cos, que he manha que vfam na guer-
que em os vendo vir de longe, tendo ra pêra efpantar os contrários , o que
o negocio por acabado a íua vontade, nam podendo fofrer Pêro barreto re-

meteo
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meteo a hum deites que fe mais che- fugiam dizendolhes, que razamldareis
gaua, & correndo hum pedaço trás el- em Portugal de deixardes morto o vof-

le o pairou com huma lança de que lo- íb capitão de gente taõ barbara, & taõ

go cahio morto , ao que acudindo os delarmada, íem tomar dilíb vingança,
Cafres, a poder de pedradas matarão & com ilto pelejando fem fazerem pé
a Pêro barreto, o que labendo dom atras, os mataram com alguns outros
Francilco quilera voltar, o que nam
pode fazer por os negros leuarem a

noíTa gente muito apertada , com tudo
não deixaua de caminhar pêra a au-
goada, na milhor ordem que podia:
mas vendo que cada vez crecia o nu

de lua companhia. Morrerão neltetri-

íte caio , que aconteceo ao primeiro
dia de Março, deMil, & quinhentos,
& dez íellenta, & cinco Portuguefes,
em que entraram onze capitaens, que
foram dom Francilco Dalmeida , em

mero dos Cafres desfalecia dafua gen- idade de feíTenta annos, Lourenço de
te, adeuinhando o que foi, dixe a Ge- brito, Lmanuel telez, Pêro barreio de
orge de mello pereira, que lhe entre- magalhaens, Martim coelho, Frap.ál-

gaua a bandeira Real dei Rei feu fe- cocoutinho, António do campo, ter-
nhor, que a não deixafle em poder da- naõ pereira, Gaípar dalmeida, Diogo
quelles negros, onde iegundo via lhe pirez, & Pêro teixeira, todos mui ef-

elfaua limitado o rim dos feruiços que forçados caualleiros experimentados
lhe femprefezera. Ilto era ja perto dau- nas coulas da guerra, acoftumados a
goada, onde Diogo de Vnhos eltaua vencer nos mais dos negócios em que
com os bateis preites pêra recolher a fe acharam, por debaixo de tiros de
gente, a qual hora tendo dom Kran- bombardas, rotas, & bombas de fogo,
cilco tirado o barbote lhe deram com contra homens , armados, & exerci-
hum zaguncho fem ferro na garganta tados em todo género de guerra, os
que lha atrauefíou de parte a parte, a quaes alli acabarão a mãos de gente
dor do qual golpe lhe fez logo poer os barbara, defarmada, a tiros depedras,
geolhos no cham, com as mãos na af- & azagaias de ferro morto, com tão
te para a arrincar, mas íéntindo que pouco acordo que parece que lhes ti-

fe afogaua, as aleuantou pêra o ceo & nha Deos ordenada a morte naquelle
íem poder dar outro final de catholi- lugar, por caltigo dalgumas cruelda-
co Chriítão , cahio morto , junto do des, & lem razoens que poderião ter

qual mataram os Cafres Diogo pirez, vfadas nas victorias que lhes concede-
pelejando fobelo feu corpo , que fora ra, nas quaes os homens deuem de íer

aio de feu filho dom Lourenço , & aííi mui moderados , & le deuem de lem-
acabarão todos três nelta viajem da Ín-

dia. Morto dom Francifco dalmeida,
os noíTos fe começaram a desbaratar

de todo, fugindo pêra os bateis, nos
quaes entrarão com lhes dar aagoape-

brar, que aííi como vencem podem
ler vencidos, & como captiuam po-
dem ler captiuos, & que da clemên-
cia, ou crueza que niíto vfaó, refulta-

lhes guardar Deos o galardão, ou ca-
la cinta, porque Diogo de Vnhos, que ltigo para lho dar em feu tempo. O
era homem pratico nas coulas do mar, melmo dia a tarde depois dos negros
vendo o que paíTaua com receo queie terem recolhido o deípojo , ec ferem
lançaffem muitos dos que fugião em idos pêra fuás aldeãs fahio George de
alguns dos bateis , & que poderia alli Mello pereira, & George barreto em
ficar em feco, os mandou alargar to- terra, com a roais da gente da frota,
dos, com tudo alguns da companhia pêra enterrarem os mortos , os quaes
quiferam antes morrer que faluaremf- acharam todos nus, eco dedomFran-
íe com deshonrra , antre os quais fo- cilco dalmeida aberto pelos peitos, cíc

ram, Lourenço de Brito , & Martim pela barriga. Enterrados eítes queja-
Coelho, que em fabendo como dom ziam na praia, fem mais paliarem adi-

írancilco era morto bradauão aos que ante, fe recolheram as nãos, onde lo-

go
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go ouue diferenças antre George de
mello pereira, & George barreto fo-

bela capitania da armada , no que fe

tomarão pareceres , em que fe aífen-

tou que a bandeira folie na mefma nao
emquehia, & que George barreto fof-

fe o capitão. O que aíli concluído fe

partirão ao outro dia, os quaes todos
chegarão a faluaroento a Lisboa , on-
de então el Rei eltaua

, que com toda a

nobreza do regno fendo muito a mor-
te de dom Francifco dalmeida , tk com
muitarazaó, pelas boas pai tes, & cali-

dades que nelle auia fobre ler mui ef-

forçado caualleiro, do que deu mani-
feltos' finais, fendo ainda mancebo nas

guerras do regno de Granada, quando
o elRu dom Fernando , & a Rainha do-

na lfabel ganharão aos mouros, a quem
nelta conquiita elle fez muitos, & aí-

finados íerviços , por lembrança dos
quaes el Rei dom Fernando quandolhe
el Rei dom Fmanuel mandou a noua
de lua morte, foi mui anojado, retra-

hemdolle, como fe fora por pelica de
íeu fangue Real. Foi dom Francifco
dalmeida , aliem de bom caualleiro,

inui prudente , & lagaz , bem aliom-
brado, & graue em iua pratica, acer-
ca das coulas da Índia, foi de opinião,
que quantas mais fortalezas el Rei la

tiuelle, tanto mais fraco leria, que a
força com que auia de fenhorear a Ín-
dia era no mar, que fem nelle trazer
groflas armadas, nam poderia defen-
der, nem foíter as fortalezas, & aíli

lho ícreueo, & que nunca feria bem
feruido, fenaõ quando feus capitaens,
& oíficiaes não comprallem nem ven-
dellem, nem leuairem camará.

F I M
DA SEGUNDA PARTE DA CHRON1CA DO FELICIS-

íimo Rei dem Emanuel.

li Ta-
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TERCEIRA PARTE

C H R Ò N I C A
DO

FELICÍSSIMO rey
D. EMANUEL

DA GLORIOSA MEMORIA,
A qual por mandado do ScrcniíTimo Príncipe, ho In-

fante D.Eíenrique fcu Filho, ho Cardeal de Portu-

gal , do Titulo dos Santos Quatro Coroados

DAMIAM DE GÓES
Collegio & compoz de novo.

CAPITULO i.

T)o que Diogo Lopez de Siqueira paf-
Jou ate chegar a Malaca , Ç*> do //tio

££ trato delia ajji da ilha de Sa-
matra.

\ fegunda parte def-

ta Chronica fica dito
:omo el Rei mandou
Diogo Lopez de Si-

queira com quatro
nãos coftear a ilha de
am Lourenço, & ía-

ber íe hauia adia minas douro, prata,

& algumas ípeciarias, comolhe tinhaó

dito, & para dahi paílar adiante" aho
regno, & cidade de Malaca do trato

da qual, & grandes riquezas que nella

hauia tinha ja certas informaçoens. Das
outras três nãos que hiam debaixo da
fua capitania eram capitaens Gonçalo
defoul"a,HieronymoTeixeira, & loaõ
Nunez , com as quaes partio de Lisboa
aos cinco dias Dabril de M. D. viij, fe-

guindo fua viajem foi ter aos Medãos
do ouro aos xx. delulho, onde fe veo
encontrar com elle Duarte de Lemos,
que hia por íota capitão de George Da-
guiar, de quem rica ja feita mençam:
no qual lugar eftandofobre ancora lhes

deu hum temporal com queDuartede
Le-
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"Lemos foi ter a Moçambique, & Dio- por fer em dia de fam Sebaítiam lhe
go lopez a ilha de Saó Lourenço, aos pos o nome do bemauenturado San-
quatro dias Dagoito , aos dez chegou cto. Partido deita baia fem achar em
a hum cabo da ilha, pela banda de fb- toda a coita coufa de que fe polia fa-

rá, a que pos nome de Saó Lourenço, zer mencam, fez fua derrota pêra a
por fer o dia em que fe celebra a fef- ilha de Zeiland , mas por lhe o tempo
ta deite bemauenturadoSancto. Palia- nam íeruir arribou a Cochim , onde
do eíte cabo achou humas ilhas onde chegou aos xxj dias Dabril de M.D.ix,
vieram ter com elle dous grumetes da & foi mui bem recebido do V icerei

companhia de loam gomez dabreu, dom Francifco dalmeida , que o aga-
hum Português per nome Anire , & ialhou na fortaleza, & defpachou era
outro Genoes , per nome Bartholo- Agolto, que era ho tempo da nauega-
meu, que lhe contaram como aconte- çamde Malaca , & por lhe parecerque
cera ocaío da fua morte, daílileuando leuaua pouca gente parahum tamanho
configo eítes homens entrou no porto negocio, lhe deu huma taforea com
de huma pouoaçaó que fechamaTur- felfenta homens , capitão Garcia de
rubaia, no qual levio com ofenhorda foufa, com que hia Fernão de maga-
terra, & leuou configo outro Portu- thaens, & Francifcoferram, dosquaes
guês, per nome António que alli eíta- fe trattara ao diante. Com eltas cinco
ua dos da melma companhia. Deita po- velas partio Diogo Lopez de Cochim
uoaçaõ nauegou de longo da coita ate aos xix Dagoito , & ahos xxj houue
chegar a humas ilhas, a que pos nome vilta da ilha de Zeiland, donde come-
de fancta Clara, por as achar no mef- çou atraueiTar o golfam para Malaca,
mo dia , alli fahio em terra , & ouue da & paíTando as ilhas de Niçuar foi ter a

gente a troco de algumas coufas que cidade de Pedir, que he na ilha deSa-
lhes deu arroz inhames, milho, vacas, matra, a que os Cofmographos cha-
carneiros, & muita carne de veado, & mam Taprobana , a qual he repartida
porcos montefes do que tudo a muito em regnosde Mouros, & Gentios, que
naquella ilha donde partio aosxiij dias fam os de Pedir, Pacem,Lira, Achem,
cio mes Doutubro, fem tomar porto Campir, Manancabo, Zunda, Andra-
âte o regno de Matatana, no qual de- guir , & Ara, quehe dentro no fertam
iembarcou em huma pouoação, onde pouoado de Gentios muito bárbaros,
vieram ter com elle dous homens que que quaíi tem os coílumes do Brafil,

mandara do cabo de faó Lourenço per porque comem os homens que capti-

terra, que fallauão arábia, pêra verem uam na guerra. A neíta ilha de Sama-
a ilha, & (aberem o que nella auia, os tra, em alguns lugares delia , beijoitn

quaes lhe dixeram que do lugar onde muito bom, &camfora, & muitas mi-
defembarcaram atte alli naó viraõ ou- nas, & ribeiras em que fe acha ouro,
tra nenhúa fpeciaria fenam algum gin- que fe leua por mercadoria a outras

giure, que nafeia de fi raeímo fem o partes, principalmente pêra Malaca,
plantarem, & que acharão dous Mou- a nella muitas, & grandes cidades ra-

ros de Cambaia, que auia trinta annos fas , de que as cafas pela maior parte

que deram alli a coita , dos quaes iou- Iam cubertas de colmo, ha gente del-

beram, que naquella parajem nam auia la , aííi Mouros como Gentios faliam

outra nenhuma fpeciaria. Daquelle lu- Mallaio, & temquafi todos homeímo
gar foi ter Diogo Lopez ao rio de Ma- modo de viver , he toda ha ilha abun-
tatana, donde leuou tre> Portuguefes dantiflima de mantimentos, caças, &
dos da mefma companhia de loaó go- criaçoens , mui frequentada deitran-

mez dabreu, tomando dalli feu cami- geiros, pelo groíTo trato que nella ha.

nho ao longo da coita achou muitas Chegado Dioguo Lopez de fiqueira ao
pouoaçoens ate chegar a huma grande porto da cidade de Pedir, que tomou
baia em que faem três rios ao mar, ik. o nome do mefmo regno, & he ha

prin-
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Í
principal da ilha , mandou viíitar el Rei he Mouro, & a íTi os mturaes da'

lei, & pedirlhe licença pêra o ir ver, terra: tinha na cidade huns paços mui-
do que el Rei fe exculou , por eltar to lumptuofos onde eltaua o mais do
muitodoente, mandandolledeículpar tempo, Lita gente Malaia he baça, a
per hum dos principaes de lua cala, lingoagem delles he dpee , & boa de
hoqual em nome dei .Rei airentou pa- tomar, faó mui bem dilpoltos, & ata-

zes com Diogo Lopez , em íinal das biados de luas pellbas, mulicos, da-
quaes fe meteo hum padrãodas armas dos a boa vida, aíli elles, como asmo-
de Portugal em terra. Ho que conclui- lheres, com tudo na guerra Iam mui
do, & alternado Diogo Lopez le fez a esforçados, & arriícados no que que-
vella, & foi ter a cidade de Facem, rem cometer. \ inhaó a eíla cidade na-

que he o milhor porto de toda a ilha, quelle tempo todalas naçoens de gen-
vinte legoas de Pedir , que também tem te que a delno Regno de Quiloa , mar
o nome do mefmo regno , onde che- de Arábia, Perlia,ateChina,Lequeos,
gou aos leis dias do mes de beptem- & Luçoens, aque traziaõ todalas mer-
bro, no qual lugar aíTentou com elle cadonas que a naquellas prouincias,

pazes, hum grande fenhor dos da ter- que alli trocauam humas pelas outras,

ra, em nome dei Rei, &fepos ahi ou- era tamanho eíte trato, & de tanto ga-

tro padrão, mandandolhe el Rei huma nho que auia na cidade alguns mer-
carta feripta em Arábigo de pazes, & cadores que atrauellauam cinco, féis

amizade, peta el Rei Dom Emanuel, nãos, & tornauam a dar carga parel-

Delta cidade partio Diogo Lopez de las aos mefmos deque comprauaõ,do
biqueira pêra a de Malaca , a qual che- que el Rei pelos contínuos , & muitos
gou aos onze dias do mefmo mes de direitos que recebia veo a ler tam po-
beptembro que naquelle tempo era a derofo que negou a vaiTalagem a el

mais prolpera que fe fabia em todo Rei deSiam, cujo fugeito era, ao que
mundo, porque auia nella mercadores el Rei não acudia por fer tamanho fe-

tam ricos & de tanto cabedal, quefal- nhorquequafilhe não lembraua aper-

lauão per babares douro, que tem ca- dadaquellacidade, auendo nella tatua-

da bahar quatro quintaes, dos quaes nho nato, & tanta riqueza que quaíi

bahares alguns deites mercadores ti- era iem numero o preço das merca-

nham entam dez, & doze: Eíta fitua- doiias que nella entrauam , & fahiam

da na coita do regno de Siam, nabo- acoltumadamentetodolosannos. Com
ca de hum rio pequeno , era elta ci- tudo alguas vezes tinhaó ambos guer-

dade neíte tempo de huma legoa de ra fobrelta valfallagem, ho que el Rei
comprido, muito direita em compa- de Malaca remedeaua per meo de ou-

raçam dalongura em que auia mais de tros íenhoresfeus vizinhos, &comda-
trinta mil vizinhos, he muito viçofa de diuas , & empreítimos que fazia ahos

fructas,&boasaugoas, osoutrosman- GouernadoresdelRei deòiaõ, &gran-
timentos lhe vem de carreto, dizem des prefentes que lhe a elle mefmo
que ha nella huma frueta de feiçam de muitas vezes mandaua.

alcachofres, tamanhos como cidras, a

que chamao durioens , que fam de tam
delicado, & fuaue golto, que muitos

homens eftrangeiros fe deixaõ alli fi-

car por refpeito delta fruta, ainda que
a terra feja doentia. O rio corta a ci-

dade em duas partes, & pêra feruin- ,

tiajdambas tem huma ponte de madei-

ra. A nella muito boas cafas, algumas

de pedra, & cal , as outras fam de ma-
deira, cubertas de folhas de palma, o

C A-
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çando daquelle dia por diante tratarCAPITULO II. per terceiras pelíoas de paz, & amiza-
des, do que ie fezeram contrattos af-

7)o queTíiogo Lopez de Siqueira fez finados, & allellados por el Rei , &
depois dejtar furto no porto da Ci- pelo Bendara, & pnncipaes da corte,
dade de Malaca, & da treiçatn que & cidade, jurados na <ua lei, ik omef-
Ihe ordenaram , Ç£ do que lhe mais mo fez Diogo Lopez lobre os lanctos
aconteceo ate chegar a Lisboa. fc^uangelhos , o que aflentado deram

huma cala na cidade, pêra nella Rui

NO mefmo dia que Diogo Lopez daraujo, que hia por feitor, com os
de Siqueira furgio no porto de outros officiaes eltarem negoceando

Malaca ho vieram vilitar os capitaens o que cumprille ao delpacho darma-
de quatro juncos da China , com os da, começando logo os nollbs de ir a
quaes tomou tanta familiaridade, po- cidade a comprar, & vender com os
los achar homens quafi do modo da da terra, com tanta leguridade como
gente da Kuropa, que foi muitas ve- fe eítiueram em Cochim, ou em Ca-
zes ahos íeus juncos folgar, & comer nanor o qual deimancho vendo os ca-
com elles , & o mefmo taziaó também pitaens Chins , dixeram a Diogo Lo-
osChins, nas noilasnaos, oque durou pez que fe nam fiaíTe tanto daquella
todo o tempo que elleuenaquelle por- gente Malaia porq naturalmente erãjm
to, ao qual em chegando vieram logi-o ttedores,cobiçoíos, &enuejofos. Mas
a bordo alguns dos officiaes dei Rei Diogo lopez vendo o grande gafalha*
(que fe chamaua Mafamede) dos que do que recebera dei Rei, & o que ef-
tem cargo de receber direitos, & an- taua aflentado per feus contratos, não
coragens a faber que gente era, & ho lançou muito mão defteconfelho*, por-
que queriam, & donde vinham , do que naõ tão fomente deixaua ir a nof-
que informados fe tornaram pêra ter- la gente a terra com a foltura acoltu-
ra , dando auilo a el Rei , que alli en- mada , mas ainda muito feguro deixa-
tam eítaua, & a hum feu tio , que ho ua entrar em todalas nãos hos Malai-
gouernaua, & era Regedor da cidade, os, & todo outro mercador eftrangei-

a que chamam Bendara , do que elles ro, tanto fem receo, como fe eítiuera
leuaram muito contentamento, por ancorado diante da cidsde de Lisboa.
verem gente de tam longe, & de tam Durando efta amizade, & familiaiida-
deíacoftumado trajo, & de que fpera- de alguns mercadores íaos , & outros
uam proueito , pelo que mandarão as Guzarates tiuer?õ modos, & meos de
nans alguns homens nobres vilitar o darem a entender a el Rei que eram
capitão, & offerecerlhe todo o bom os nollbs ladroens, colfairos , do que
defpacho , & gafalhado que lhe cum- tinhaô dadas moltras per toda a índia,
prifTe, continuando dehuma parte,

&

deltruindo os lugares em que os rece-
da outra eftes recados, allentaraõ que biam como amigos, fazendo euerra
Diogo lopes faiíTe em terra pêra (e ver per toda a província, de maneira, que
com el Rei pêra ho que fe fez grande os que milhor fkauaõ do partido eraó
apercibimento,comqueos pnncipaes aquelles que lhes confentiaõ fazer for-
da cidade, &corte ho vieramreceber talezas, com as quaes flcauam fenho-
a praia donde foi leuado fobre hum res abfolutosdas cidades, & villas, que
Elephante , muito ajaezado , aos paços lhes pêra iíTo dauão lugar , vfando tan-
del Rei, que o recebeo prelente ho tas tyranias, quantas fe ao mais podia
Bendara, com muitas cereraonias, ao cuidar, nem imaginar denenhumaou-
íeu modo, & depois de Diogo Lopez tra naçaõ do mundo, por barbara que
lhe dar as cartas que leuaua dei Rei, folTe. Os autores principaes deitas in-
& fallar hum pedaço, ho tornou a def- formaçoens foraó hum Xabandar dos
pedir com o mefmo aparato, come- Guzarates, que he como cspitão, per

no-
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nome Nahodabeguea, & hum filho de fazendoiTe doente no mefmo dia que
hura lao, per nome Vtetimutaraja, o eítaua ordenado o conuite. LIRei, ik.

mais poderolo homem de Malaca, de- o Bendara antre tanto quele fazião os

pois dei Rei, porque alem de ler mui- apercebimentos do banquete diílimu-

to rico, tinha de leu na meíma cidade lauãocom a enrregadas lpcciarias, que
mais de íeis mil eferauos calados, ato- Rui daraujo tinha compradas, & ou-

ra outros muitos iòlteiros. Llte; tratos trás de que dera linal, mas como viraô

começaram de ordir com Bendara tio que pela mà difpofiçam que Diogo Io-

dei Rei, que por ler tyranno, &mui- pez hngio, o trato que ordenauão le

to cobiçofocomdadiuas, & peitas que lhes danara, bulcaraõ outro modo mais

recebia, & fperaua deites, como ca- diilimulado, que foi mundailhe dizer,

beceiras dos outros Mouros, induzio que fezellè logo vir todolos bateis a

el Rei a crer o que dizião dosnoilos, teira para lhe darem algumas Ipecia-

aobquaes crimes juntos o ódio que na- ri^s , que mandarão tomar aos merca-

turalmente cita gente tem ao nome dores, que lhas venderão , por lerem

Chriltam, contra parecer de Lafama- informados que não comprião com o
na que era Almirante, & de Tamun- que lhe tinham prometido, o que fia*

{•o que era veador da fazenda dei Rei, ziam por lhe darem auiamento, & fe

concluíram de em hum banquete ma- lhe nam padar o tempo da nauegaçaõ
t^rem Diogo lopez, com osprincipaes para a Índia, que (eu delejo era mol-
da frota, pelo que o mandou el Rei lo- trarlhe a vontade que tinham de o la-

go conuidar. Lite banquete auia de fer vorecer , & comprir com o que lhe ti-

em huma grande caía de madeira que nham prometido per feus contratos,

el Rei pêra hío mandou concertar jun- Diogo Lopez parecendolhe que era

to da ponte, noqual tempo húa Mou- iito alli mandou todolos bateis aterra,

ia Períeana , que tinha eltalajem na ci- fem ficar narmada mais que o da tafo-

dade, mandou dizer a Diogo Lopez, rea por lhe eltarem calafetando a cn-

per hum Duarte Fernandez alfaiate, berta, &leruia de ir, ci: v.raterrabuf-

que poufaua emfua caía, &íabiaalin- car cotilas necellarias. Antes dei Rei,

goaPeríia, que lhe queria f aliar em fe- & o Bendara mandarem elte recado a

gredo, em coufas que lhe muito im- Diogo Lopez ordenaram que emmi:i«

portauam, pêra o que ella meíma iria tos nauios ligeiros da terra a que cha-

•a fua nao de noite, por nam ler vifta mam manchuas, lancharas, calaluzes,

dos da cidade, íe lhe elledeire peraif- & baloens, íe metellem armas, arcos,

fo licença. Deite recado que a Perlea- frechas, por laítro , & ptr cima mui-

na mandou per três vezes, zombaua tos mantimentos, & homens de guer-

Diogo lopez, dizendo que tinha algu- ra , vertidos em trajos de mercadores

ma filha fermofa, ou amiga que lhe acoílumados a vender coulas leme-

queria dar , mas Deos, que guiou os lhantes, dos quaes erao capitaens o ri-

nolíos aquellas partes, peia le nellas lho de Vtetimutaraja, & Nahodebe-
conhecer aíuafanctaFe, os quisguar- guea ambos conjurados pêra matarem

dar da traição que lhes eítaua ordena- Diogo Lopez, & quantos dos noflos

da infpirando naquella Moura per tal achaUem na frota , o qual feito auif.o

modo, quepofpolto todoo perigo que de cometer como lhe da cidade deílem

lhe de tal calo podia vir o defeubrio final com huma grande fumaça. Iftoor-

ao alfaiate, mandando per elle dizer a denado, ao outro dia em amanhecen-

Diogolopez, que naôfolTe ao banque- do que era o tempo em que Diogo lo-

t-e, porque elRei tinha allentado de o pez dixe que mandaria bufear a carga,

matar, com todolos que coníigo leuaf- por lhe darem o recado no dia pairado

fe. Diogo lopescom eítanoua, &cora ja lobela tarde, tendo os Malaios feito

a pouca fe que lhe os Chins dixerão abalar os bateis pêra terra, fairãodon-

que auia naquella gente, diíiimulou, de eltauam com diffimulacatn de irem
ven-
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vender mantimentos a frota, & mui-

to de feu vagar fe forão pêra as noífas

nãos, perguntando le queriam com-
prar refrelco da terra, chegandoffe a

bordo de cada huma das nãos , tantos

quantos pêra iilo ju vinhaó ordenados,
os noílbs como ouuiram fallar em re-

frelco, bradaram que fe chegailem, o
que dauam tam barato, & tão de gra-

ça, que cuidaram ferem vilãos de al-

gumas aldeãs, longe de Malaca , que
lhe vendiaó aquillo pelo preço que ho
duuam aos regatoens da Cidade , de
maneira que embebidos no bom mer-
cado, de tudo o que aquelles tolda-

dos traziam os deixauam fobir as nãos
fem nenhum receo, nem fufpeita, dos
quaes entrarão tantos naTaforea, que
je agaftou Garcia de Soufa capitão del-

ia, ocos lançou fora as chuçadas, man-
dando logo recado a Diogo Lopez de
liqueira, per Fernão de Magalhaens,
que olhaíTe como eftauão cercadas to-

dalas nãos de barcos da terra, & afua
mais que todas , que viHe o que lhe

cumpria porque o negocio lhe não
contentaua. Chegado Fernão de Ma-
galhaens a nao, achou Diogo Lopez
muito delcanfado , fem lhe alembrar
o auiío do banquete jugando ao enxa-
dres, cercado de oito Malaios, de que
os dous eram o filho de Vtetimutara-
ja, & Nahodabeguea , o qual em ou-

uindo o recado, dixe ao contrameftre

muito feguro, fem deixar o jogo, nem
lhe parecer que podia aquillo íer adi,

que íobills a gauea a ver fe vinham os

bateis que foram a terra bufear asipe-

ciarias. Dado o recado, Kernam de ma-
galhaens le tornou para taforea porlho
aííi dizer Garcia de Soufa que flcaua

nella com muito pouca gente, o con-
trameftre em chegando agaueavioef-
tar hum dos Makios que era o filho de
Vtetitnutaraja, detrás de Diogo lopez

com hum ci is meo arrincado, & que
outro Malaio que eftaua defronte dei-

te lhe acenaua que o não tezeífe, co-
mo que lhe devia que não era ainda

tempo, por não verem o final da fu-

maça. Diogo Lopez & o que com elle

jugaua eiiauam tam embebidos no jo-

go que não vião nada & taõ defeuida-
dos, que fem terem nenhum Portu-
guês apar de fi fe deixauam eltar cer-
cados de oito homens que não conhe-
ciam , & em terra onde ja fabião que
lhes andauão ordenando a morte. Mas
tornando ao contrameltre , em vendo
o que pafiaua bradou dagauea, ao que
fe Diogo Lopez aleuantou , pedindo
armas, mas antes que lhe acudiírem,
os Malaios íe lançaram aos barcos, &
fe foram pêra a cidade a leu laluo, &
o melmo fezeram os que eltauam nas

outras nãos. Os da terra como o fogo,

que hauia de fazer o linal da fumaça,
começou de arder, derão nos noílbs,

que andauam muito feguros elpalha-

dos peia cidade, matando todolosque
podião, deque fe faluarão vinte naca-
fa em que Rui daraujo eftaua. Francif-
co Serrão que andaua na cidade com
alguns outros íe acolheo ao batel da
nao de Ioão Nunez, per quem Diogo
lopez foube o que pafiaua, fobelo que
teue conlelho em que ouue pareceres
que deuia fazer guerra a cidade, &
queimar as nãos que eftauão no porto
( as dos Chins excepto ) mas o parecer
de Diogo Lopez de Siqueira , & dos
mais foi que viíto como lhe faltaua

muita gente, & que em poder dosimi-
gos ficauam dous bateis, que tomarão
na praia, que le deuião logo fazer a
vela & andar pairando as voltas, pêra
verem fe per algum partido poderião
auer Rui daraujo, & os mais Portu-
guefes, o que le logo pos em obra. O
Bendara vendo desferir a nolfa frota,

temendo que na barra do porto, &ao
fair fezeíTem danno as nãos que ahief-
tauam, & as que vielTem pêra a cida-

de, fe foi logo pêra cafa onde ainda ef-

taua Rui daraujo defendendofie dos
queostinhãocercado, & fingindoque
o negocio fe começara fem el Rei , nem
elle lerem diílb fabedores, deu fua fe

a Rui daraujo, &otomouemfuagu.ir-
da, ficandolhe por fiador do mefmo
Bendara hum mercador muito rico, per
nome Ninachatu gentio, que fauore-

cia muito os noílbs, o que feiro, man-
dou a Bendara recado a Diogo lopez,

Kk excu-
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excufandoíle que de tudo o que fe íe-

zera, elKei, & elle ei3o fem culpa,
que lhe pedia que tornaile pêra cida-

de, que lhentregaria Rui daraujo , &
todolos outros Portuguefes que elca-

para ti da fúria dosGuzarates, & laos,

que forian authores daquella treiçam,
os quaes caíbgariáo do modo que elle

quileíTe , & lhe darião toda a carga
defpeciarias que lhe folie neceirana,

Diogo lopez lhe refpondeo que fe lhe

mandaíleRui daraujo, & os mais P< 1-

tugueíes, que tornaria a entrar no por-
to, ao que el Rei, & o iiendara repli-

caram que tornaile a entrar, que tudo 1)e como Slfoufo
<Dalbuqncrquc par-

Afonfo Dalbuquerque o tratafíe' mal
mandou dalli Garcia de loufa , pêra
Cochim, com a Taforea, & Hiero-
nyino Teixeira 'na nao que lhe dera,
auilandoo per luas cartas do que pal-

iara em Malaca , & tile fe fez dalli a
vela a xxvij Dabril , donde veo ter a

ilha terceira, & dahi ao pinto de Lif-

boe nc meímo anno de Mil, & qui-

nhentos, & dez.

CAPITULO III.

fe faria como elle quifeife : mas vendo
que erão manhas pêra oacolherem, &
poerem em obra a treiçam que dekja-
uão afièctuar lhes mandou dizer que
guardallem bem os Portuguefes que
tinhao prelos, porque antes de muitos
diaselle tornaria a lhes pedir conta del-

les, & tomar a vingança do erro que
cometeram, & porque de todo le paí-

tio de Cochim com tençam de ir de

nouo fazer guerra a et Rei de Or-
muz, , G> como per coufelbo de Timo-
ja foi /obre Goa, Ç£ do Jitio da ilba%

Sê cidade , GJ ca /idade da terra, &
gente delia.

DF/pachadas todalas nãos que ne-
lie anno de Mil , & quinhentos,

faua o tempo da nauegaçaõ perà índia, & dez partiram pêra o regno, Afonlo
per parecer dos capitaens, pilotos, & dalbuquerque deíejolo de fazer guer-
meítresdafrota, femmaislperarfeguio raa elRti de Calecut, mandou lobrif-

fua viajem, na qual ate chegar a ilha lo huns apontamentos aelRei deNar-
Poluoreira, que he quarenta legoas de finga, per frei Luis da Ordem de Òaõ
Malaca tomou com muito trabalho Francilco, o qual delpedido determi-

dous juncos, hum delles carregado de
arroz, landalo aguila , & canella da

laoa, & o outro de outras mercado-
rias, que hiao ambos pêra Malaca. Na
Poluoreira mandou queimar o nauio

de Gonçalo de loufa, por não ter gen-
te pêra o marear, & dalli foi teraTra-
uancor, no mes delaneiro, de M.D.x,
que he hum porto no cabo de Como-

nou de ir outra vez fobre Ormuz, dan-

do cor que queria fazer numa forta-

leza na boca do mar de Arábia, & de
caminho deixar algumas nãos a Duar-
te de Lemos, que era capitão daquel-
la coita, peia o que armou vinta três

velas, em que entrauão dezoito nãos
de que a fora elle erão capitães, dom
António de Noronha , Fernão Perez

ri, com a nao de Hieronymo teixeira Dandrade, George da fylueira, Aires

menos, porque le perdeo em humaen- da lylua, Francilco pantoja , Duarte

feada , com tudo ha gente le laluou , &
a mor parte do que hia nella, & por

elle ir por lota capitão lhe deu a de
loão Nunez. Fm Trauancor foube co-

mo dom Krancifco dalmeida era par-

tido pêra o regno, & que gouernaua
Afonfo dalbuquerque, & porque no

de mello, dom Flieronymo de Lima,
Francifco Pereira Coutinho, Bernal-

dim freire, Emanuel de lacerda, Fran-
cifco de Soufa maneias, George da cu-
nha, Franeifco coruinel, Luis Couti-

nho, Hieronymo teixeira, Garcia de
loufa , cc loam nunez , & duas gales , de

tempo que eítiuera em Cochim, foraô que eram capitaens Simão Dandrade,
as mais das defauenças que ouue antre et Diogo mendez, & hum bargantirn

elles , nas quaes Diogo Lopez fe mo- de que era capitão Simaó martinz, &
llrou pelo Vicerei , temendoíTe que duas carauellas, de que eraó capitaens

Anto-
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António da coita pachequo, &Geor- Rei, & afToíTego dos negócios da In-

ge fogaça, em que iriam ate dous mil dia tomaile Goa. O que aJli ailentado,

toldados Portuguefes , afora Malaba- Afonfo Dalbuquerque por íatisfazer

res deCochim, & Cananor. Com elta Timeja , em lugar da dianteira , lhe

armada partio Afonfo Dalbuquerque mandou que folie per terra íobela lor-

de Cochim no fim de laneiro , deixan- taleza de Cintacorà , onde eiiaua hunn
do por caphão António real, que era capitão do C,abaim com gente de
alcaide mor da fortaleza, ik patrão da guarnição, oqual íe partio logo.man-
ribeira : o primeiro porto que tomou dando aos que ficauão na íua armada
foi o de Cananor , onde deixou por ( que era de quatorze nauios de remo
Alcaide mor da fortaleza Diogo men- bem artilhados ik efquipados ) que a
dez, ik a íua galo deu aDiogo fernan- foíTem íperar ao cabo ca Rama. Deí-
dez de Beja. De Cananor foi ter a Ba- pedidoTimoja, Afonlodalququerque
ticalà, no qual lugar tomou duas nãos iez roílo íobela cidade de Goa, na bar-

de mouros de Meca, que vendeocom ra da qual íoi ancorar hum dia depois
a carga, que tinhaõ, a mercadores da de veípera, onde veo ter comelleTi-
mefma cidade, tilando pêra partir de- moja, com ja deixar a fortaleza de Cin-
Ite porto lhe veo falar Timojaem hum tacorà deítruida, & queimada & mor-
ilheo que eltà ao mar de Onor, ik lhe tos os mais dos que nella eítauão. b'A\i

dixe, que fe fpantaua muito de fe ir cidade de Goa he íituada em hiia ilha

naquelle tempo, & com huma tal ar- que também fe chama Goa , donde a
mada ao mar Darabia fazer fortalezas, cidade toma o nome, ailhachamão os
fegundo íe dezia, tendo a ilha, ik ci- Canarins naturaes da terra Ticuari,
dade de Goa tão vezinhas, onde eiia- elta antre dous braços de hum grande
uam fazendo por mandado do C,a- rio a que os da terra chamão Pangim,
baim dalcão fenhor delia, vinte nãos fera de fette, ou oito legoas de roda,
de caltellos , como as nollas , de que as a qual ilha com algumas terras no íer-

cinco eltauaó ja acabadas, afora outra tão deu el Rei de Dacam , cujas erão
muita fuítalha, que toda feria preítes a hum feu criado per nomeçabaio em
antes de dous meies , pêra com ella, fatisfaçaõ de léus íeruiços, a condição
ik muita artelharia que mandarafazer, que fezeffe per aquella parte, afuapro-
& tn?is de mil Turcos que tinha a foi- pria cuíta, guerra aos Reis de Narfin-
do, ik com os da terra guardar toda ga, quando a elle com elles tiueííe.

aquella coita, ik vir lobre Cochim, & Per falecimento deite çabaiofoccedeo
Cananor, que feu coníelho era que an- na herança çabaim dalcão feu filho, que
tes que le elta armada lançaíTe ao mar no tempo que Afonfo dalbuquerque
deíle na cidade, & a tomafJe, o que chegou a ilha (como fica dito) anda-
poderia fazer facilmente, por quanto ua no fertão fazendo guerra, no qual
o C,abaim dalcão andaua ocupado na tempo era ja Goa cercada de muros,
terra firme em guerras contra alguns & baluartes, &auia nella muitas bom -

feus vaílallos, que fe lhe rebelarão de- bardas, & outras armas, ik muitas, &
pois da morte do Cabaio feu pay, & mui fermofas caías de pedra, & cal,

leuara coníigo amor parte da gente era habituada de Mouros, & Gentios,
que tinha em Goa, para o qual nego- naturaes da terra, de que alguns erão
cio fe lhe offerecia, ik pedia que nel- mercadores, & doutros eitrangeiros,
le lhe deile a dianteira pêra poder mi- que alli vinhão viuer, pelo muíto tra-

Ihor moítrar a vontade, ik defejos, to que nella auia, oquecaulauaobom
que tinha de o feruir. Deita pratica porto que tinha, ik bons ares, & fref-

deu Afonfo Dalbuquerque conta aos cura da terra. Aliem deites viuião nel-
capitaens, cujo parecer, & voto, no la muitos caualeiros, naturais da mef-
confelho que fobriflb tiuerão foi, que ma ilha, ricos, ik abaítados, que fen-
era coula mui neceflaria aoferuiçodel tretinhão de fuás heranças , ik foldo

Kkíí que
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que ganhauão no tempo da guerra. A ra firme, os quaes elles ganharam nm-
ilha ne mui fenil de fementeiras, fru- bos, & queimaram com alíaz de reíi-

òias, aruoredos de palmares, arequaes, Itencia. O que feito foram íobtlla vil-

& outras aruores, & muy viçola dor- la dePangim, onde fe recolhera Mili-

taliças, fontes, & poços dagoa muito qui cufgurgi, do Baluarte que tomou
boa, com muitas quintas, pumares, dom António , mal ferido de numa le-

hortas,6\: heranças que laurão,&apro- tada que lhe paliou hCU tnao pelomeo
ueitão os gentios naturaes a que cha- da palma, o qual vendo o pouco ani-

mão Dacanis: colheire nella muito ger- mo dos feus, & que eíUuaro ja os nof-

gelim, de que fazem azeite, que abaf- fos defronte da fortaleza pêra fairem

ta a terra, & fe vende para fora , he de em terramandou aosemque maiscon-
grandes criaçoens de vacas, bufaros, fiaua que ie foliem pêra onde os bateis

porcos, & outro gado, & de muitos, eitauam, pêra defenderem ao* noilos

& bons pefeados, aliem do que a hi que nam íaiiiem em terra, & elle lem
muitas mefquitas, & outras caías do- dillo dar conta a ninguém , le acolheo

raçíõ ao feu modo, delias mui fum- pêra cidade. No delembarcar teue

ptuofas, & que tem muita renda. De- dom António, & os da companhia al-

íta ilha faziam o Cabaio, & feu filho gum trabalho, com tudo elles delerrí-

muito cafo, & a tinham em tanto que barcaram a pelar dos imigos, &os fe-

nenhum homem entraua nella que naõ zerão recolher pêra dentro , & varar

foíTe regiltado, & feriptos todolos fi- pela porta do fertam; Ganhada a villa

naisque tinha no corpo, &olugardon- de Pangim, dom António fez logo ti-

de era, & o nome de leu pai, & mãi, rar as armas, artelharia, & mantimen-
pera o que auia orhciaes em Pangim, tos que fe nella acharam , & lhe fez

Agacim, Beneltarym, Gondalim, & poer o fogo, & do que lhes acontece-
Dauguim, que fam cinco paíibs , per ra mandou o piloto darmada com re-

onde le entra na ilha , na qual depois cado a Afonlo dalbuquerque, & porja.

defernoila, em hum homem desfa- ler noite nam quis paliar adiante. Sa-
zendoos alicerces de húas caías achou bido per Afonfo Dalbuquerque o que
hum Crucifixo de metal, que Afonfo dom António, & Timoja tinham fei-

dalbuquerque mandou leuar a egreja to mandou q entraírem pelo rio todo-
convprocilVam folemne, & o mandou los nauios muito pequenos, &fe foliem
depois a el Rei dom tmanuel, que he peia onde eltaua dom António, &por-
ftnal que ouue ja naquella ilha Chrif- que o tempo não feruia pêra poderem
taos, como os ainda agora àemoutras entrar as nãos, poítoque o rio peraif-

partes da lndÍ2. Mas tornando ao que ío tiueííe fundo, elie fe meteo na gale

le fez depois que íurgio, a primeira de Diogo Fernandez de Beja, & fe foi

coufa foi mandar logo dom António para o lugar em quê eltaua dom An-
de Noronha feu íobrinho em bua fuf- tonio, & os outros capitaens , onde
ta, & Simão dandrade na fua gale, te pois de íurto vieraõ ter com elle ai-

Simão Martinz no feu bargantim & guns Mouros de Dio, dizendolhe co-

George Fogaça, Hieronymo Teixei- mo eltauam naquella cidade fazendo

ra, George da Sylueira, loão Nunes, feus negócios, que pedião alua fenho-

& Garcia deSouía nos léus bateis, pe- ria os quilelle tomar em fua guarda,

ra darem em hum baluarte, queelta na pois erão valíalos dei Rei de Cambaia,

ilha abaixo dePangim, & com elles o & de Miliquiaz, amigos, & confede-

piloto darmada em outro batel , pêra rados dei Rei de Portugal : Afonfo
ir diante fondando o rio, &lhe trazer dalbuquerque os fegurou, & fabendo

recado le auia fundo pêra as nãos po- delles a dilpoíiçam da cidade, & pou»
derem entrar. Aliem deites mandou a ca gente de guerra que nella então eí-

Timoja, que folie no mefmo tempo taua, & coroo antre os Regedores, &
dar em outro baluarte que eltà na ter- Cidadãos auia difièrenças , porque os

mais
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mais eftauão dopinião de fe lhentre- per confelho, & parecer dos naturaes

gar, lhes mandou alguns deites Mou- da terra. Neita cidade, & per toda ha

ros com recado, que fe o quiieflem re- ilha achou Afonfo dalbuquerque mui-

ceber na cidade lhes guardaria todas tos mantimentos, & cauallos da Per-

íuas liberdades , & deixaria viuer ca- fia, & Arábia, de que nas eítrebarias

da hum em lua lei, & quitaria a todos do C,abaim achou cento, & feíTenta ,

a terça parte dos tributos que pagauao & nos feus almazens, & outras partes

ao C,abaim dalcao, fobelo que ouue da cidade quarenta bombardas grof-

muitos recados de huma, & da outra fas, &cincoenta& cinco falcoens, que
parte, de que a principal pelToa dos da elle mandara fazer, & féis berços com
cidade que andaua neiles negócios fe as fpheras , & armas de Portugal , &
chamaua JVlirale, com quem Afonfo duzentos efpingardoens, & muitos pi-

Dalbuquerque aííentou as pazes, em louros de bombarda , poluora, breu,

que franqueaua, & libertaua todolos eftopa , azeite, alcatrão, aço, ferro,

naturaes da terra, mercadores, Mou- cobre, armas, & outras muniçoensne-
ros, Canarins, & Bramanas, poítoque ceifarias pêra armada que fazia, deque
foliem eítrangeiros, do modo que lho as mais das nãos, & outra fuítalha ef-

mandara prometer, masqueifto íenaõ tauão ainda em eítalleiro. Na qual ar-

entenderia na gente de guerra, de qual- mada, em q auia quarenta nãos grof-

quernaçaó que folie, porque dos bens, fas, & deíazeis bargantins, pos Aton-
ia peíTbas deites que achaile na cidade fo Dalbuquerque grande guarda, por
fana o que lhe aprouuefTe , do que os lha nam queimarem os da terra, no
da cidade por mais, naõ poderem foraõ que andando ocupado, lhe foi fallar

contentes. Nos quaes concertos não hum moço gentio, per nome Criína
querendo confentir Miliqui cufgorgi, que veo depois a eite regno, & fetor-
que de Pangim fe acolhera a cidade, nou mui fatisfeito das mercês que re-

pera a defender, fefoi com alguns foi- cebeo dei Rei , eíle era filho doutro
dados pêra fora da ilha, &dahi pêra o gentio, do mefmo nome, que fora
C,abahim dalcão, a lhe dar conta do rendeiro das alfandegas deGoa, a que
que pallaua em Goa. chamão tanadarias , & lhe deu huns

nppontamentos , em que fe continhaCAPITULO IV. o rendimento das alfandegas de toda a
ilha, das quaes a da cidade, valia ca-

T)e como Jlfonfo dalbuquerque foi re- danno vinte, & cinco mil pardaosdou-
ccbido pacificamente na cidade de ro & as das ilhas annexas a ella quinze
Goa t <S> doquefezateo çabaim mil, & os almoxarifados, ou tanada-

dalcaõ o vir cercar. rias da terra firme, que eram Barde,
Coite , & Antruz feflenta , & cinco

F Eitos, & concluidos eftes contra- mil, de maneira que valia naquelle
tos, que foi aos xvj de Keuereiro tempo toda a maíTa da ilha & terra

do mefmo anno de JV1. D. x. 'ogo ao firme deite fenhorio cem mil pardaos
dia íeguinte entrou Afonfo dalbuquer- douro, o que Afonfo Dalbuquerque
que na cidade de Goa, onde foi rece- dixe em confelho a todolos capitaens,
bido dos Regedores, & pouo, com & gente nobre da frota , declarando-
muita folemnidáde, & lhe foram en- lhes que tamanha couía, &tão impor-
tregues aschaues, pêra delia fazer co- tante ao feruiço dei Rei, não fe deuia
mo de couía que de todofe fobmetia deixar, que fua tençam era ficar alli

a obed ; encia dei R i dom Emanuel, aquelle inuerno, pêra affegurar a ter-
no qual dia deftribuio a guarda da ci- ra, que aquém quer que iito appare-
dade per eftancias, o que feito come- ceffe mal fe podia ir pêra onde lhe a-
çou de entender no modo que teria na prouuefTe : mas na companhia não ou-
gouernança delia, & da ilha, o que fez ue nenhum que por entam dixeíTe o

con,
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contrario. Pelo que repartio logo as dança que teue em odefpjchar,&não
capitanias dos pálios per pelloas de também como íperaua. Èm Goa achou
confiança, mandandolhes, òdaíiiosta- Afonfo dalbuquerque hum criado dei

nadares que nam entraíTe ninguém na Rei de Ormuz, & outro do Xeque If-

ilha íemle fazerem os meímos exames macl.que alli mandarão a negociar ai -

que le fazião em tempo do C,abaio, gumas couías que lhes cumprião com
& do C.abaim dalcão, íeu rilho , & oçabaim, aos quaes fez rouua honra,

a capitania da cidade deu a dom An- &delpedio mui contentes, mandando
tonio de Noronha leu íobrinho, & ai- com o do Xeque llmael Rui Gomez
caidaria mor a Gaípar de Paiua, & a de carualhola, & Frei Ioão da ordem
feitoria aFranciícoCoruinel, &elle íe de iam Domingos com recado ao Xe-
apouíentou nas caías do C,abaim dal- que limael do que tinha feito em Goa,

caó, onde achou muitas molheres luas, cc lhes deu alguns apontamentos pêra

& moças nobres virgens, em que man- traçarem com elle acerca das couias

dou poer grande guarda, com tenção de Ormuz, mas eíta embaixada nam
de as caiar com Portuguefes, pêra de- ouueeíTeito, porque Cojeatar, aquém
íte modo pouoar, &apaciricar a terra, os Afonfo Dalbuquerque endereçara

como depois fez, & alli proueo logo per fuás cartas, com outra pêra el Rei

nos officios da cidade. Nas tanadarias de Ormuz, nam tam fomente nam quis

pos officiaes Mouros, & Gentios, dan- que pafiaíiem adiante, mas ainda man-
do a cada hum feufcriuao, &quinhen- dou matar fecretamente com peçonha

tos piaes da terra, pêra os defender dos Rui Gomez, & Frei loam fe tornou

quelheimpediírem o recebimento das pêra índia. Afonfo dalbuquerque de-

rendas, nos quaes officios não quis por pois que entrou em Goa em nenhuma
entam auenturar nenhum Português outra couía entendia fe nam em man-
pelo perigo que niíío podia auer. Af- dar fortalecer a cidade, & acabar as

íentadas aííi eítas couías, &outr<isque nãos que eftauam em eítaleiro, tudo a

cumpriam a guarda da ilha, & gouer- culta do dinheiro que rendiáo as tana-

no da terra, determinou de mandar darias nas quaes parecendolhe que ti-

Gafpar Chanoca por embaixador a el nha tudo feguio, começou de poer of-

Rei de Narlingi, com alguns aponta- ficiaes da nolla gente baixa, porque
mentos, dos quais os mais luítanciaes, dos honrados nam oufaua ainda da-

era pedirlhe licença para fazer huma uenturar nenhum. Timoja como era

fortaleza, em BaticalU, mandandolhe homem pratico, & de negocio, ven«

pelo mefroo embaixador doze cauallos do quanto mais fegura eítaua Goa do
Arábios, & Perfios muito fermofos, & que o elle nunca poderá cuidar, ar-

bem ajaezados, & outro preíente a el rendou eftas tanadarias por lelTenta

Rei de Venga por , per cujas terras auia mil pardaos forros pêra el Rei. Andan-
de pairar, pedindolhe licença pêra na- do alli Afonfo Dalbuquerque oceupa-

quella cidade poder mandar comprar do neítas couías de feruiço de Deos,

duzentas fellas, & cubertas de caual- & dei Rei, o começarão a deiinquie-

los, polas alli fazerem muito boas, do tar com requerimentos, Hieionymo
que le el Rei exculou , dizendo que telxeira, Luis Coutinho, Geòrge da

naó podia difpenfar nilTo íem licença cunha, & Francifco de Soufa maneias,

dei Rei de Narlinga. Deita cidade de dizendo que Goa íe nam podia loíter,

Vengapor foi Gaípar chanoqua ter a & que ficar alli aquelle inuerno era

de Bisnaga, onde achou elReideNar- contra toda boa razão , os quaes de
íinga, de quem foi recebido com fo- miltura com F.tteuão baião , Sc Geor-
lemnidade de embaixador , & moltrou ge de figueiredo induzirão mais de no-

contentamento de os naiíos terem to- uecentos Portuguefes, a fe amotina-

madaGoa mas elta vontade fe lhe mu- rem contra Afonlo dalbuquerque, di-

4ou depois como fe vio na muita tar- zendo, que fe determinaua ficar alli o

inuer»
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jnuerno, que o auião de deixar, &ir- fua companhia Menaique, & Miliqui

ie penCochim , & outras palauras de cufcondal, com quatro mil foldados
defprezo, que os da terra ja começa- Canarins, que auião dir todos per ter-

uam a entender, peloque Afonfo dal- ra, & por mar mandou Diogo fernan-

buquerque deu huma noite nacafa em dez de Beja, com alua gale, & Afon-
que fe faziam eítas conjuraçoens, on- ío pelloa, em hafulla, & António dal-

de prendeo muitos deites, osquae> lo- mada em hum parao, com regimento
go ioltou por ter delles neceílidade, que em chegando onde eíHoeffe Ge-
com lhe prometerem de o acompanha- orge da Cunha lhe obedeceifern. Com
rem em tudo o que cumpnílè a lerui- o qual depois de chegado ailhadeDi-
ço dei Rei , fegundo lho elle mandai- uarri veo ter aos xxii] diasDabnl hum
le. Mas os quatro capitaens íe teuerao Canarim natural de Goa, que lhe dixe
fempre por agrauados, pelos não dei- como as terras de Banda, & do fenhor
xar ir com íuas nãos pêra Cochim, do de Condal eram chegados dous capi-

que importunado, deu licença a Hie- taens do C,abaim dalcão , com muita
ronimo teixeira, mandandolheque de gente, pêra entrarem a ilha de Goa,
caminho leuaire conligo dfas nãos de do que George da cunha auifou Afon-
JVlouros carregadas darroz, & açúcar fo Dalbuquerque, que pêra dilto ter

que mandara tomar no porto de Bati- mais certa informaçam mandou Dio-
cala, per George da fylueira, Fernão go Fernandez de faria, aquém por fer

Perez Dandrade, Simão Dandrade leu muito esforçado caualíeiro dera o of-

irmão, d* Franciíco pereira coutinho, ficio de Adail de Goa, que folie com
que ainda ahi eftauão, o queHieroni- doze de cauallo, & mil pioens Cana-
mo teixeira fez, mas George da fylvei- rins a terra firme, para tomar lingoa,
ra contra a fe, & prometia que reze- no que correo grande riíco, porque
ra a Afonfo dalbuquerque de inuernar foi dar denoite com gentedoC,abaim
com elle em Goa, fe foi em compa- dalcão, doqueefcapou com muito tra-

nhia de Hieronymo teixeira para Co- balho, atte fe acolher a ilha. O que fa-

chiro. Entre todos eftes trabalhos, pe- bido per Afonfo Dalbuquerque, man-
ra mor contentamento dos naturaesda dou recado a George da Cunha, que
terra lhes quitou Afonfo Dalbuquer- pois a gente do C,abaim dalcão ja en-
quehum tributo nouo, quelhes oC,a- trará nas terras deCondal, que fe tor-
baio polera, & mandou fazer moeda naíle pêra Goa, porque tinha por no-
douro, prata, & cobre de milhor lei ua certa ferem tantos, que pernenhum
que a que vfauam , em que mandou modo lhes poderia reíiítir , contra o
poer os cunhos da moeda de Portugal, qual exercito fe começou daperceber,
ÍLÍtando as coufas de Goa nelles ler- prouendo nas coulas que cumprião a

mos, lhe IcreueoMandaloi, fenhordo defl-nfam da cidade & guarda dos paf-
Condal, que tinha noua certa que o fos da ilha.

Cabaim dalcam fe fazia preltes pêra

vir fobre Goa, & que todolos lenho- CAPITULO V.
res das terras vizinhas erão da fua par-

te, os quaes por faberem que elle era *De como o C^abaim dalcam veofobre a
feu feruidor, o auiam de dettroir. Pe- ilha de Goa , tê do que fe fez ate que
lo que lhe pedia que pêra fe defender, afonfo dalbuquerque deixou acida-
& poder ter fuás terras por el Rei de de, tê fe recolheo a frota.
Portugal , lhe mandaííe alguma gente,

porque fe o nam fezefTe, fe tinha por Q Abidas pelo C,abaim dalcão as no-
perdido. O qual focorro ífe allentou Cj uas da tomada de Goa, fez loguo
per todos, que fe lhe mandaHe logo, tregoas com eíles fenhores aqueanda-
& por capitão George da cunha com ua fazendo goerra, & com todo o ex-
fei!entaPor;.uguefes de cauallo, & em ercito que tinha, & mais gente que

ajun-
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ajuntou fe veo a cidade deBilgam que nadarias, que entregou a Afonfo Dal-
eíta lituaJa juntoda lerradoGatecon- buquerque. Hulatecam depois deter
tra Goa, donde mandou hum leu ca- íegura a terra firme, fe veo lançar com
pitão Turco, per nome Pulatecaõ com todo leu exercito defronte de Benaf-
gente de pè &decauallo para lhe poer tarim, derras de hum outeiro, no qual
cerco. Afonfo D<dbuqueique , como dali! a três, ou quatro dias virão os nof-

teue auilo da vinda do(J,abaim dalcão, los eltar hum homem com huma ban-
comiiçoulle de auerctber, dando or- deira branca, ao que Garcia de loufa

dem aoque cumpria a guarda dacida- mandou relponder com outra domef-
de, & pálios da ilha, aos quais man- mo theor, o qual deceo logo a praia»

dou porcapitaens aodovao quefeago- cc dixe aos nollos que era Português,
ra chama leco, ouGandalim, na lin- & fe chamaua loãomachado, humdos
goa Malabar, Francilco de foufa man- degradados que Pedraiurez cabral lan-

das, & Francifco pereira coutinho com cara em Melinde, donde fora teraDio
mil homens da terra, onde mandou fa- a íoldw de Miliquiaz, & dahi ao fer-

zer huma tranqueira , em que pos to- uiço do C.abaio, depois da morte do
da a artelharia, & muniçoens neceilu- qual ficara com o C.abaim dalcão feu

rias, & pêra mais fegurança lhes deu filho, que cuidando queeraTurcolhe
hum nauio pêra eltar da banda da ter- dera huma capitania de gente branca,

ra firme bem artilhado, com oitenta & que ainda que andaua tornadico an-

foldados Portugueles, do capitão do tre aquella gente elle era Chriltão na

qual nam pude iaber o nome. A guar- vontade, & por ler Português lhes vi-

da deBenaltarira deu a Garcia de fou- nha daraviío pêra que foubefíera o que
ia onde fe fez outra tranqueira como auiam de fazer, porque o Cabaim ti-

a do palio do vao, & no mar pos pêra nha mais de quarenta mil homens de
fegurança do pairo, Aires da fylua no pelleja, em que entrauao muitos Tur-
leu nauio. A guarda de Aguacim deu cos, & outras naçoens, & muitas bora-

a Lopo Dazeuedo, natural Dalanquer bardas, & muniçoens , que de feu con-

com alguma gente de pè, & de caual- felho fe deuião ir dalli antes que o in-

lo, ik pêra guarda do rio, por fer lar- uerno lho impedifíe, porque fo Deos
go, pos no mar Fernão perez dandra- os podia defender do poder dos imi-

de, & com elle Luis Coutinho no feu gos. Garcia de foufa lhe agardeceo ef-

nauio, & Diogo Fernandez de Beja na te auilo & o deípedio com boas pala-

íua gale. Entre Benaltarim, & Agua- uras, do que logo mandou recado a

cim, mandou que eltiuelTe Simão dan- Afonlodalbuquerque, oqualparecen-

drade, com outra galé, & Simão mar- dolhe que ilto deuia de fer manha de
tinz na fua galeota, & Bernaldim frei- Pulatecão, lhe mandou dizer per hum
re, & Pêro dafonfeca, cada hum em caualleiro fobrinho de Ioam da noua,

feu batel. A guarda da praia de Goa, por nome Abraldez, quefabia alingoa

a velha deu a George da cunha, com Arábia, que le efpanraua muitodoça-

feflenta de cauallo Portuguefes , & baim dalcão lhe vir a tomar as tanada-

piaens da terra, de que era capitam rias que eram dei Rei de Portugal feu

hú Cinari muito valente foldado, per ffenhor, & aliem diflb lhe vir poer cer-

nome Menaique, de quem no capitu- co a ilha peia a entrar, & lhe tomar a

lo atras fiz mençam, &elle ficou naci- fua cidade de Goa, que lhe pedia que

dade com os outros capitaens, & Ti- fe tornafíe pêra fuás terras, porque fe

moja que era vindo das tanadarias da o nam fezeíle, foubeffe de certo que

terra fiitfie, porquanto a gente de Pu- fe auia de arrepender. PulatecaÓ ref-

latecãoandaua ja naquella comarca, èk pondeo que fe queriam paz, &amiza«

da fua que trazia a foldo lhe fogira a de com o C.abaim dalcão auia de fer

mor parte, pelo que fe acolheo a Goa, com lhe deixarem a ilha, & cidade de

com algum dinheiro das rendas das ta- Goa, que eia a coula que mais eftimi-

va
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va em todos feus fenhorios, & quer o perigo pela grande guarda queosPor-
fezeilem ou nam , lhe rogaua que dei- tuguefes tinhão em todolos pafTos , de-
xafle refgatar asmolheresdoC,abaim, terminou de o fazer de noite , & elta

& moças que tomara em Goa , pelo auia de fer de chuua , & tormenta, a
preço que íbíTe julto, & honelto, fo- qual nam podia tardar, por fer ja en-
belo que fe mandaram outros recados, trado ho Inuerno , que naquellas par-

mas nenhum ouue erlecio. O que ven- teshemuitempeítuoío. Vinda eítanoi-

do Pulatecão, determinou de paliar a te de chuua ventos, elcuridam,quefoi
ilha , & pêra iilb mandou fazer muitas huma feita feira xvij dias de Maio, man-
jangadas de madeira, ccpoerafuaten- dou oçufalarim, que era humvalleme
da ho longo do rio de Salfete, & por- caualleiro Mouro, que folie delembar-
que lhe os nollos nãoviellem queimar car defronte do palio de Benaltarim,
as jangadas, mandou fazer de noite na com algumas das jangadas, & mil ho-
boca do rio huma eílacada com huma mens, em que entrauão trezentos Tur-
eltancia, a qual por cafo dos muitos cos, & a Miliqui cutgorgi que fora ca-

tiros de bombardas que delia os imi- pitão de Goa mandou que fe folTe ao
gos tirauão, Fernam pcrez, Luiscou- palio deçancalim, onde acharia as Co-
tinho, Bernaldim freire, GeorgeDhor- tias de Goa com muita gente, & que
ta em bateis, & Diogo fernandez de elle os feguiria.C,ufalarim, poíto que
Beja na fua gale nunca poderão ganhar, foíle fentido de Fernão perez dandra-
do que Fernão perez auifou Afonfo de, &achaííe nelle & nos outros capi-

dalbuquerque, que emlhedando ore- taens que alli eítauam reliítencia, foi

cado le foi logo per terra a Agacim, defembarcar duas horas ante manha,
com gente de pe, & de cauallo, mas antre a pouoação de Aguacim & Be-
vendo da praia a tranqueira, & eítan- neítarim. Miliqui cufgorgi, a mefma
cia, & jangadas, & ho termo em que hora chegou a çancalim, onde eítauão
tudo eftaua mandou aos capitaens que as Cotias de Goa , com as quais veo ío-

trabalhallem por defender o palio pa- bre Benaltarim, & ganhou a eítancia,

ra o que leria logo com elles, dom An- polto que com muita reliítencia, em
io per mar, com mais gente, & que que morrerão alguns dos feus, & dos

o mefmo tinha ordenado que fefezeí- noilbs de q hum foi George de foufa.

fe nos outros pálios dailha, encomen- Ganhados eítesdousp?.Hbs, Pulatecão
dando a George da cunha que vifitaf- entrou na ilha fem achar reliítencia por-
fe muitas vezes o de Agacim, & tanto queanoíTagente, queeítauanos outros
que foi na cidade mandou que fe apa- fe recolheo pêra a cidade, & porque
rt aaíTem algumas Cotias, que faõ na- Afonfo dalbuquerque tinha fabido que
r sde reoio, pêra andarem comgen- os gentios da terra mandaram recado
te de guerra, do palio feco, ate onde a Pulatecão, que feentraííe ailha, que
eítaua Fernão perez dandrade vigian- todos íe iriam pêra elle mandou deíti-

do o rio, as quaes Cotias fenaô acha- muladamentes todolos Soldados Gen-
ram, &íabendo dos da terra que oXa- tios que tinha na cidade pela defpeja-

bandar que he orficio comopatramda rem, que foliem defender o palTo de
ribeira , as mandara aos imigos pêra Benaltarim, que loguo trás elles man-
paUaretn a ilha, poíto que delle por daria algús capitaens Portuguefes pe-
exeufa que foram bufear mantimen- ra os ajudarem, o que elles fezerão de

^tos, & caruão pêra a defpefa dos ai- boa vontade, porque em lugar de de-
mazens, ho mandou mattar diante de fenderem o palTo, fe fovão ajuntar com
fi , pellos alabardeiros da íua guarda, os dePulatecam, & aíli ficou a cidade
Pulatecão, depois de ter preítes asjan- liure delles, & nam dos cidadãos, &
gadas , & cotias que lhe mandara oXa- mercadores , dos quais mandou dego-
bandar de Goa, temendo que nam po- iar Mircacem, & hum feu primo, pef-

deíTe entrar a ilha de dia fem muito foasprincipaes da cidade, & enforcar,

LI & pren-
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& prender outros que todos tinham quais todos cometeram , como bons
ordenado de a entregar ao çabaim, na íoldados, as eftancias da cidade, & o
qual conjuração naó toram os capitães que fc mais chegou foi o capitão Cu-
Timoja, & Menaique , porque elles falarim que veo cometer a eltancia de
feruiram mui bem Afonio dalbuquer- dom António de Noronha, a qual fe

que com toda a gente de luas capita- chegarão os íeus tanto que foi dom An-
nias , em quanto durou eite negocio tonio conltrangido mandar abrir hum.
de Goa. Mas tornando aPulatecam, polHgo per onde íahio aocampo ape-
depois queentrou nailha com todalua fejar com elles, & os fez mirar para 1

gente , que leriam mais de doze mil trás com al]os trabalho & perigo, títo

íoldados a fora os da ilha, posfuasten- combate duraria per todalas partesper

das as duas aruores , mea legoa da ci- onde a cidade .foi cometida mais de
dade, &dalli, em quanto ie aííenta- três hera?, mas vendo Pulatecãoque
ua o arraial , mandaua alguns de ca- recebiíio os léus mais dano do que fa-

uallo dar vifta a cidade, os quaes naó ziam de proueito, os tez reculher, cc

oulauaó de le chegar muito, por caio mandou fazer naquella noite huma el-

da artelharia, que os trataua mal. No tancia no varadouro das nãos, junto

qual tempo Afonfodalbuquerque, por- da porta de faníta Catherina, na qual

que fe os imigos nam aproueitairem fez pcer hum camello, que tomara em
t

das nãos, & nauios que eítauão vara- Benaltarim, & alguns falcoens, &ber-1
das, )lhe mandou poer o fogo pelo A- ços que ouuera nos outros paíTos da
dail Diogo fernandes de faria, ao que ilha, & com eites todos em amanhe-
elles acudiram, & o apagaram, fican- cendo mandou varejar acidade, priri-

dofenhores de toda a iultalha,emque cipalmente a eílancia de Aires da íyl-

auia muitas nãos , & nauios de remo, ua que eftaua fobre aquella porta, cc

& porque o muro da cidade era em juntamente com ífto mandou cometer
muitas partes mui fraco , neflas orde- a cidade per todalas partes, mas nillo

nou oito eitancias, & na mais perigofa aproueitou tanto como o dia dantes,

delias, por ter dirrubado hum lanço de Pelo que mandou logo dizer ao çabaim
parede, onde agora chamam o poltigo dakão q fe queria íer fenhor de Goa,i
de Mandoui , pos feu íobrinho dom lhe mandalíe mais gente, ou vieffe em
António de noronha por capitam, & pellba, porque de tudo auia necelli-

outra onde agora he a porta de fancta dade, mas nem por ilTo deixaua com
Catherina, deu a Aires da fylua, & as a gente que tinha, & outra que fe ca-

outras ar/ernam perez dandrade, aSi- da dia ajuntaua com elle, de comeur
matn dandrade, George fogaça, dom acidade, defejofo de a tomar, antes

Hieronymo de lima, dom loam de li- que o çabaim vielle pêra poder gam
ma feu irmão, & Diogo fernandez de huma tamanha honrra. Os noflos eíta-

Beja, ficando elle por fobre rold.i, pe- uão ja nelte tempo mui apertados, fo-

ra acudir a todalas eitancias, & porque frendo muito trabalho, & fobre todos

tinha neceflidade de focorro, mandou Afonfo Dalbuquerque que de noite

huma cotia aCochim, perquefereueo nem de dia repoufaua, pêra confola-

a George da fylua , &. a Hieronymo çam do que lhe começarão George da
Teixeira, dandolhes couta do perigo cunha, & Francifco de foufa maneias

emqueeltaua, pedindolhesqueíe vief- damutinar de nouo a gente, dizendo
iem parelle, o que elles namquiíeram que era por demais querer defender a

fazer. Depois de Pulatecam ter alTen- cidade, que pois a auia de perder per

tado leu arraial , mandou hum dia pe- combate ,
que milhor era deixala fem

la manhã cometer a cidade com féis perder gente, & recolherlTe a frota, o
efquadróes de quinhentos homens ca- que Afonfo Dalbuquerque remediou
da hum, que leuou diante doutro ef- com fua acoítumada prudência , ao
quadraõ era que elle mcfmo hia, os qual andando afli oceupado neltestra-

ba,-
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balhos, veo falar fecrctamente Ioam de, pola achar defpejada, a primeira
machado auifnndoo que tiueife boa vi- coula que fez, foi dar ordem como fe

gia na íua frota, porque Pulatecaó ti- entupille o canal que eíta defronte do
nha determinado de lha mandar quei- varadouro, pêra o que mandou meter
mar a eítes trabalhos fe lhe acrecenta- huma nao no fundo nomeodelle, por
ram logo proteítos de George da Cu- que a nofTa frota nam podeffe fair, a
nha, Francilco pereira coutinho, Fran- qual (como fe foube per hum Brama-
ciíco de fouía maneias, & outras pef- na de Timoja, que andaua no campo
foas, que lhe com muita inltancia re- porefpia)elledeterrn;nai;adequeimar
queriam que deixaíTe a cidade, & fe com balfas defogo, &depois dequei-
íoire antes que os matallem a todos, mada combater o caftello , pêra que
pêra o que fobornarão amor parte dos lhe não podelíe efeapar nenhum dos
PortuguefesqueauiaemGoa osquaes nolTos,fobre o que Afonfo dalbuquer-
nam poderá apacificar , fe a iííb nam que teue confelho em que fe aílentou
acudiram dom António de Noronha que viíto o poder doçabaim & hope-

»leu fobrinho dom Hieronymo Fernão rigo em que eltaua ha frota, que fede-
Perez Dandrade , Simão .Dandrade, uião recolher o mais fecretamente que
ftraanuel de lacerda, Ayres da fylva, podeíTem ,' & que pois ja não podiam
George Fogaça, & Diogo Fernandez iair da barra, por cafo dolnuerno que
de Beja, que como prudentes, & ef- por mar fezeffem guerra ao çabaim, ate

forçados caualleirosderaó a entender a que entraffe o verão, no qual íhes viria

todos que Goa fe podia guardar con- focorro da índia, & chegariam as nãos
tra todo o exercito do G,abaimdalcão. de Portugal, com que fe poderia co-
Nelte tempo Pulatecão defejofo de ou brar outra vez a ilha, & cidade, que
per combate, ou per concerto, hauer por entam eram confrangidos a dei"

Goa as mãos, antes que o çabaimdal- xar. O que affentado, mandou Afon-
cãovieffe, mandoudizer a Afoniodal- fodalbuquerque ao Piloto dafrotaque
buquerque per loam machado ,/ que folie fondar no canal , pêra ver le.po-
elle lperaua cada dia oçabaim, contra dedão fair per antre a terra, & a nao
o qual lhe era impoííivel le defender, que eftaua alagada, & achando quepo-
que pois por força auia de deixar a ci- diam iair fez logo embarcar toda a ar-

dade,&com perda de íua gente, que telharia, armas, cobre, ferro, & ou-
o bom confelho feria entregarlha pa- trás muniçoens , & fazenda de preço
cificamente o que fazendo, elle o dei- que le achou no caftello, & almazens
xaria com tudo o que da cidade qui- com os mantimentos que pode leuar,

fefTe leuar, ao que Afonfo dalbuquer- & aííi as molheres, & moças que to-

querefpondeo, quelheagardeciamui- mara nas cafas do C,abaim, & outras

to a cortefia que com elle vfaua mas com crianças, & alguns mercadores,
quefua tençam era, de nem a elle nem que por ferem noffos amigos fe reco-
ao C,abaim dalcam a entregar, & que lheram também a fortaleza, cz a pos
pêra a defender o achariam fempre eíles toda a gente de guerra, aííi a Por-

preftes. Sobrefte negocio fe paliaram tuguefa, como Malabar, ficando elle

muitos recados , per fpaço de fete dias, por derradeiro : mas antes que failfe do
em que Afonfo dalbuquerque, & Pu- caftello mandou matar cento, & cin-

latecam tiueram tregoas, a cabo das coenta Mouros que tinha prelos, por
qmes chegou o C,abaim dalcão, com cafo das treiçoens, em que-entrou Mi-
cuja vinda fe começaram de todo a de- liqui cufcondal& decepar todolosca-
clarar os mouros que ficaram na cida- uallos que valião muito dinheiro, por
de contra Afonfo Dalbuquerque, ate fe oçabaim não lograr delles. Com tu-

virem as armas, peloque foiconítran- doelle lenam podeembarcar com tan-

gido fe recolher ao caftello. O C.abaim to fegredo, por calo de dom António
depois de fernailha, & entrar na cida- de noronha leu fobrinho mandar poer

LI ii fogo
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fogo aos almazens , em que auia muito
breu, alcatrão & tanques dazeite, que
pelo hnai do foguo ,nam entendeílem
osimigosoquepallaua, dos quaes acu-
diram muitos ao lugar onde fe os nol-

íosembarcauam , tratandoosmal, & o
fezeram poer, le nam foram dom An-
tónio de Noronha , dom Hieronymo
de lima, & Emanuel de lacerda, dou-
tras pefloas que lultiuerão a fúria, &
força delles,ate todos os noíTòs entra-

rem nos bateis , íem matarem nenhum,
polto que foliem alguns feridos de fre-

chadas, & lançadas darremello. Defte

modo le recolherão a frota, húa quin-

ta feira xxx de Maio, do meímo anno
de M. D. x, auendo ja três mefes, &
meo que eltauarn em poííe da cidade.

CAPITULO VI.

*Do que Afonfo^Dalbuquerque fez de-

pois que fabio da cidade , iê como to-

mou a villa de 'Pangim , & o cabaim
dalcam lhe cometeo fazes , & dou-

tras cottfas que mais focederam.

REcolhido Afonfo dalbuquerque a

froti, ao outro dia que era o der-

radeiro de Maio , le foi com a jufante

da maré pêra Rabandar , onde com
confelho,& parecer das principaes pef-

foas que com elle andauam , adernou
de paliar o Inuerno , mas polto que o

fair da barra folie muito perigolo,Fran-

cifeo de foufa maneias, com o grande

defejo que tinha de fe ir, em íe defa-

marrando a foi commeter fem poder

paíTar auante, do que Afonfo Dalbu-
querque anojado , lhe tirou a capita-

nia da nào. O C,abaim dalcão vendo
que forçadamente auia Afonío dalbu-

querque dinuernar no rio, & fabendo

que mandara tomar augoa em Bardes,

ao que foi dom loão de lima, mandou
fazer huma eítancia, em que pos mui-
ta gente, & muniçoens de guerra para

defender o palio de que deu a capita-

nia aMiliqui euf gorgi, &fez fortale-

cer o callello de Pangim pêra que os

nollos nauios nam podeíTem paíTnr pê-

ra barra, &ahum outeiro que eíta fo-

brelta fortaleza mandou Pulatecam,
com três mil foldados Momos pêra

guarda delia : das quaes eilnncias ta-

ziam muito danno na noíTa frota, 6c

marauam, & feriam tantos que nam
oufauão ja dandar íobela cuberta. Pe-

lo que foi necelfario Afonlo Dalbu-
querque alargaríle do lugar em que eí-

taua & irle lançar junto do rio que pal-

ia antre a ilha de Diuar, & a terra fir-

me onde logo os imigos fezerão outra

elkncia, & as faziao em todolos luga-

res de que podião empecer aos nollos,

& os fazião mudar muita;, vezes de hu-

ma parte pêra outra, comíllaz perigof

a que le ajuntaua a grande fome que pa-

deciam, que chegou ate comerem ra-

tos, & os couros das arcas cozidos, o
que não poderão fòfrer muito tempo
íe lhes Deos nam acudira com algum
pefeado que tomaaâo no riopoltoque
folie pouco, &cheas dagoa'do monte
com que le a do rio fez doce , de que
bebiam, porque da do fertão, nem da
ilha fe nam podiam valer pela guarda
que fe nilTo tinha. No qual trabalho

bufeando Afonfo dalbuquerque algum
remédio per3 auer mantimentos, per

confelho deTimoja mandou o capitão

Menaique com dom António denoro-
nha as ilhas de Choram, & de Diuar,
onde ouueram algumas vacas, & hum
pouco darroz , mas com tanto perigo,
que os nam quis la mandar outra vez,
a fome era tamanha & a fperança de
poderem aucr mantimentos tam pou-
ca , que muitos fe lançaram com os

Mouros , le nilío Afonfo Dalbuquer-
que não tiuera grande vegia, com tu-

doanado, & de noite lhe fugirãohum
Galego, &hum Aíturião, & hum Por-

tuguês gente baixa, dos quais oçabaim
dalcão foube oquepaffaua na frota, tf-

tando Afonfo Dalbuquerque cercado
de tantos perigoslhe mandou Ioãoma-
chado auifo de como oçabaim dalcão

determinaua de lhe lançar muitas bal-

fas de fogo, pêra lhe queimar a frota,

&nas coitas delias mandar oitenta na-

uios deremo, pêra detodo o deltruir.

Com elta noua foi Afonfo Dalbuquer-
que mui trifte , mandando logo fazer

apa-
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aparelhos pêra fe defender das balfas terra, cometer o lugar que lhe fora or-

fem dizer pêra que , mas ellas não vie- denado, no que le derlío taõ boa ma-
ram, & aíli lho tornou a mandar di- nha quePulatecão foi desbaratado, &
zer Joam machado, que eftiueflepref- a villa delfruida, & aartelharia, toma-
tes, porque os imigos o auiãode ir co- da em que entrauão os dous camellos,

meter per màrcom humagroflaarma- & cinco falcoens que forão nollbs , o
da, & muita gente, peraoquele Afon- que tudo recolheo Dinis fernandez de
ío Dalbuquerque começou daperce- mello, patram da ribeira, em hum pa-

ber, & porque da fortaleza de Pangiqa rao, com cincoenta marinheiros, ik

recebia a frota mais danno que de ne- bombardeiros que lhe pêra illo deu A-
nhumaoutra parte, pornella eltarqua- fonfo dalbuquerque, que também hia

íi toda a artelhana que fora nolla, em no leu efquife nas coitas de toda eita

que auia dous camellos que varejauão gente. O primeiro que lubio natorta-

ao longe, ordenou que íoile dom An- leza foi Emanuel de lacerda, & após

tonio, & Simão dandrade com cem ho- elle Sebaltiam de miranda, & Nuno
mens pela banda doPonente, perjun- vaz pereira, os outros ntfs lugares que
to da cidade, dar no arraial dePulate- lhe forão encomendados, derão todos

cão, que eitaua no outeiro junto da for- naquelle dia moítras de mui esforçados

taleza, &aSimãomartins mandou que caualleiros. Morrerão nelta peleja , dos

alguns elpingardeiros, & befteiros fe imigos, cento, & cincoenta Turcos,
foliem lançar da banda doNorteemhu & três capitaens do çabaimdalcão, &
palio eftreito, pêra que tiuefTe ocami- cem piaens dos Gentios, os outros le

nho aPulatecão, fe acudilfe a fortale- recolherão peia cidade, dos noíTos

za, & a Diogo fernandez de Beja man- morreram quatro, & foram feridos

dou que fe pofefle com a fua gale da muitos, em que entraram Fernão pe-

bandadoSul, pêra onde ficaabarra, & rczdandrade, domloão de lima. Aca-
A fonfo pefloa na fua fulta, apegados bado eíte negocio A fonfo dalbuquer-

com terra, & quedalli tiralíem aos do que mandou tirar da fortaleza as armas
arraial que pêra aquella banda quifel- que fe acharam, & alguns mantimen-
íero foccorrer a fortaleza. Os que ha- tos com o que, & com toda a artelha-

uiam de dar o aílalto ordenou que fof- ria fe recolheo victoriolo pêra frota o
iem tmanuel de lacerda, Sebaltião de çabaim ficou mui defeontente de Pu-
miranda, & Nuno vaz de caílel branco latecao, dandolhe a culpa deite desba-

per huma banda , & pela outra junto rato, pelamà vigia que tinhanoarraial

delles, dom Hieronymo de lima, Ai- pelo que temendofíe que a nofla gen-

res da filua George fogaça , dom Ioão te lhe correíTe ate as portas da cidade

de lima, Fernarn perez dandrade, & mandou fazer bua eltancia em Raban-
outros capitaens &foldados, dos mi- dar, em que pos muita artelharia de

lhores que auia na frota. Embarcada que deuaguardaaCufalarim, per meo
eíta gente, foram todos vo^ga furda ter do qual quifera tratar pazes com A-
ao lugar onde auiam de defembarcar, fonfo Dalbuquerque, ao que mandou
duas horas ante manhã, fem ferem fen- loam machado , mas elle o auifou fé-

tidos, & em poendo as proas dos ba- cretamente, que a caufa de oC,abaim
teis na praia, mandarão tocar as trom- querer entam fua amizade era por ter

betas, & atabales, dando grandes gri- nouas que elRei deNarfinga vinha fo-

tas , do que os imigos, por eftarem bela cidade Daracol, quelheelle tinha

ainda tomados do fomno, ficarão ate- tomada, & aíli pêra que dalli por dian-

morizados parecendolhes que eram os te lhe nam eftoruaíle o trato dos Ca-

noílbs muitos mais, & juntamentecom uallos que vinham aGoa de que rece-

o fom deites inítrumentos defembar- bia muito proueito. Afonfodalbuquer-

carão todos, indo cada hum dos capi- que refpondeo a Caufalarim, que elle

taens, daquelles que auiam de fair em lhe mandaria a repoíta ao outro dia, o
que
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que aífi fez per Fernão perez dandra- do a execução do que Afonfo Dalbu-
de, & nos apontamentos que lhe deu, querque mandou lazer na nao deHer-
os principaes foram, que lhe delle o naldiín freire, íobreo que leajuntarão

çabaim dalcão huma tanadaria na ter- muitos homens fidalgos da frota, &
ra firme, das que eltiuellem mais per- quali todolos capit;n_ns , a pedir a A-
to da cidade de Goa, a qual r.amque- fonfo dalbuquerque que lhe delle avi-

ria pelo proueito, lenam pêra mandar da, &quando nãoquereuogalle a lcn-

cortar madeira quando delia tiuelle tença de morrer enforcado, a fer de-
neceilidade, fem pedir licença a nin- golado, porque era homem de boa ca-

guem, &que quando não quifefle dar íta, mas ilto foi feito com tanta ouia-

a tanadaria lhe deixafle fazer húa for- dia, & palauras tão efcandalofas, que
taleza no palio delienaihrim, da qual não tão fomente Afonfo Dalbuquer-
por fer perto da terra rir me aueria la- que nam quis fazer o que lhe pediam,
cilmente toda a madeira que ouuefte mas pela defobediencia mandou pren-

milter , no que o çabaim não quis con- der alguns delles , os teue prelos debai-

fentir. Entrelifés recados, deu loão ma- xo da cubert» da fua nao, com tudo
chado auilb a Afonlo Dalbuquerque, pela neceííidade que delles enem ti-

que fe lhe quiíelfe dar quinze homens, nha os mandou foltar dahi a pouco»
que ellelhe daria prefo oC,abaimdal- dias, mas Simão dandrade , & t',ma-

cão, & o prenderia na fortaleza da ci- nuel de Lacerda, Ayres da Sylua, &
dade, onde dormia, mas por fe nefte George fogaça, dixerão a dom Anto-
negocio acharem muitos inconuenien- nio de ncronhn , que lhes leuou o re-

tes fenão pos em obra. Comtudofou- cado, queíe nam queriam fair de de-

bele depois que poderá fer aíli como baixo da cuberta, que prefos osleuaí-

loão machado dezia, pela pouca gen- fe a Cochim, & dahi a Portugal, pêra
te, & ma guarda que o C,abaim tinha darem razam de íi aelRei, no que in-

na fortaleza, porque de noite nam li- íiítindo elta vez & outras, Afonfo dal-

buquerque deu a gale de Simão dan-
drade a António dalmada, & a nao de
Emanuel de lacerda a domloam deli-

ma & a de Aires da fylua a António de
matos, & a de George fogaça a outro

cauão com elíe lenam fuás molheres,

& algunscapadosqueasguardauão, &
fechauão as portas. Paliando afli Afon-
fo D-ilbuquerque o inuerno, com tra-

balhos do mar, & da terra alguas pel-

foas, & delles dos principais de frota, de que não pude iaber o nome.
tendo pouco refpeito a luas obriga-

çoens, começarão a tratar amores com
as moças que lhe tomara em Goa, &
guardaua para cafar com alguns Portu-

gueles pelas razoens que jaficão apon-

tadas entreltes foi fabido, que hum
Rui dias, natural Dalanquer filho de
Diogo dias , ahi tabaliam do Judicial,

entraua na nao de Afonfo Dalbuquer-
que nas camarás onde eftas moças ef-

tauam, & tinha amizade com hua dei-

las que era Moura. Finalmente, fem
contar muitas particularidades defne-

celTarias, que outros contão deite ca

CAPITULO VII.

1)c como Afonfo dalbuquerque mandou
cometer hurna armada que o C,abaim
linha feita na cidade ,

pêra mandar
jobrelle , X$ do que maisgafou atefa-
ir da barra de Goa.

DEpois do desbarato de Pulatecão

mandou Ioam Machado dizer a

Afonfo dalbuquerque que tiuelle boa
guarda na frota, & a gente prelt.es,

porque em hum certo dia tinha oC,a-

fo , Afonfo Dalbuquerque mandou baim ordenado de mandarlobrelleço-

prender efte Rui Dias , & proceder falarim com oitenta nauios de remo
contraellc ordinariamente, &peloque cada hum com lua bombarda na proa,

fe prouou dos autos julgou oÒuuidor delta noua deu logo Afonfo dalbuquer-

Pêro Dalpoem que morrelTe enforca- que conta a todolos capitaens, & foi

aílen*
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afíentado que antes que a frota dos de lima feu irmão, & Garcia de íbufa.'

imigos abalalfe da cidade, ondeíeapa- A outra capitania era de féis bateis, de
relhaua, a foliem cometer, porque to- que erão capitaens George da cunha,
mada de lobrefaltofepoderião milhor Luis coutinho, Bernaldim freire, An-
ajudar delia, do que deu -cargo a dom tonio de Matos, & outros dous, aos
António de noronha feu fobrinho, com quaes encomendou que iodem pelejar

quem mandou os mais dos capitaens com os parcos que eítauam da banda
da frota em dez bateis, mas pnlto que da cidade, pedindo a todos que nana

fe naõ atreueíTe a mandar com elle os deíparaflem a artelharia junta lenam
capitaens, & outras peíToas que efta- per ordem, porque aíli fe ajudariam
uam prelos pelo caio de Rui diaz, el- melhor delia, & tratariam os imigos
les de íuas vontades acompanharam mais a lua vontade, & as gales, & fíi-

dom António, comofoldados, porfer fta mandou que o ieguiílem, porque
muito amigo de todos, & muito bom fua tençam era ir cometer em pelíba

caualieiro,& pêra felaberem mais cer- C,ufalarim , pêra onde logo encami-
tas nouas do que palTaua na frota dos nhou, o que vendo C,ufalarim, como
imigos mandou Afonfo dalbuquerque era bom caualieiro , fem nenhum re-

DiogoFernandez de Beja, & António ceo oveocometter ao caminho emhu-
dalmada nas fuás gales, & Afonfo pef- ma fufta que trazia bem armada, &ef-
foa na fua fuíta & Ioam gonçaluez de quipada. Os quaes juntos fe começou
caHelIo branco em hum parào, que fe huma braua peleja de tiros de fogo, &
foliem lançar a Rabandar, & alli elti- frechadas, lanças , & azagaias darre-

ueífem fperando atte ver fe lhe fahia meílb, que durou bom efpaço, femfe
alguém, pêra tomarem lingoaos quaes ha victoria moítrar por nenhuma das

dahi a pouco feguio dom Aotonio nos partes ate que do batel de dom Anto-
bateis, com trezentos homens, porque nio deu hum tiro pela coxia da fufta

ha mais gente ficou em guarda da fro- de Cufalarim que lhe matou, & ferio

ta com Afonfo dalbuquerque. Diogo alguns remeiros, pelo que mandou fa-

fernandez de Beja, & os companhei- zer voga pêra cidade, o que vendo os

ros, vendo que lhes não fahia ninguém, capitaens dos outros paraos fezerão o
fe forão lançar a tiro de bombarda da mefmo , aos quaes dom António fe-

cidade, porque aíli lho mandou Afon- guio o alcance, ate os fazer varar em
fo Dalbuquerque, & loam gonçaluez terra. Os capitaens dos féis bateis, fo-

paíTou adiante com o parao, correndo rão cometer os paraos que eltauam na
ao longo da ribeira ate chegar ao ef- ribeira onde pelejaram com elles a vi-

treito de Mandoui fem receber danno íta do C,abaim dalcam , que os eítaua

ãa artelharia dos imigos que eítauam vendo da fortaleza, mas em fim osfe-

varados em terra, & lie tornou a faluo zeram varar todos na praia, & por os

pêra as gales , donde fe logo fez finai bateis demandarem mais augoalhenão
aos bateis em que vinha dom António poderam fazer outrodãno queesbom-
pera fe ajuntarem todos, o qual em bardealos a vontade. Mas tornsndo a

chegando as gales vio da banda da ilha dom António elle deu caça a C,ufala-

deDiuarobradexxxparaos,nosquaes rim ate o fazer encalhar diante dapor-
andaua cufalarim ordenando o que lhe ta de Sancta Catherina, & porque da
era neceflario pêra pelleja, porq bem fufta ficou quaíi ametade nagoa, dom
via que ohião bufcar : mas dom Anto- António por debaixo de muitas fre-

nio temendoiTe que efles paraos o co- chadas que lhe tirauão do muro pos a

nietefTem per huma banda, & os que proa do feu batel na popa delia, em
eltauam na cidade pela outra ordenou que logo faltarão Simão dandrade , Fer-

duas capitanias dos feus bateis, huma nam perez dsndrade feu irmão, Simão
de quatro em que elle hia, &comelle rangei, &hum dalcunha Arraez, quê
dom Hieronymo de Lima, dom loam fora pajé de Afonfo dalbuquerque, &

hum
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hum foliado per nome loaro Deiras. em terra junto da fufta, pêra fair com
Cufalarim, vendoentrar eltes, temen- alua gente aos laluar, òv labe^do Dio-
dolle que alli o fariam todolos que vi- go fernandez ao que hia deixou de
nhão no batel, le lançou tora da lulta, pojar, & le foi nas coita do batel para

co n todolos que com elle hiam, lem o detender, le algum dos paraos dos

nella ficar peiíoa nenhuma, na qual imigos viellem lobielle. Recolhidos os

querend.) entrar dom António após ef- quatro Diogo Kernande*. mandou Un-
tes cinco, em pondo o pe na fulta lhe çar hum caho na popa da fulta , pêra

dctão do muro huma frechada no la- ver fe a podiam leuar, mas porque eí-

garto da perna elquerda, de que com taua ja em leco o nam poderam fazer

a dor logo cahio dentro no battrl, & & dalii le foráo ajuntar com os bau
da pancada que deu em caindo lealar- que eitauam as bombardadas com os

gou da fuíla , ficando os cinco nella, paraos que encalharam na praia, no
iem os do batel terem acordo de os que paliando o dia le recolhtião ja de

tomarem , por acudirem a dom Anto- noite a Irota leuando dom António na

nio,em que logo deram acidentes mor- gale de António dalmada , que da Ire-

taes, & nomelmoinltante que le oba- chada que lhe derão morreodaJli a três

tel alargou da fuíta , tudo o que delia dias, & foi enterrado da ban Ja de Bar-

eítaua em teco foi cercado dosimigos, des debaixo de hum penedo, donde
quedalli aspedradaszargunchadas, & depois Afonfo dalbuquerque mandou
frechadas os tratauam mal, & o feze- trasladar a ollada pêra a capella mor
ram poer fe Simão dandrade, & Fer- da be deGoa. A morte de dom Anto-
não perez dandrade naõeltiuerãobem _nio foi muito fentida de iodos, porque
armados que com o esforço que nel- era bom caualleiro, & bemacondiçoa-

les íempre ouue, ficaram per eícudo

dos outros três, noque eltiueiáo hum
grande pedaço, fem nenhum dos imi-

gos oular d.ntrar na fulta, o que tu-

do via o C,abaim dalcão da fortaleza,

elpantajo do esforço deites dous ir-

mãos. A elte trabalho por a maré de-

do & o mor remédio que todolos que
andauam na Índia tinham, pêra miti-

gar as paixoens de leu tio Afonlo dal-

buquerque o que elle fazia com muita
prudência a contentamento dambalas
parte-. Ao dia leguinte queaconteceo
elte negocio, veo loão machado afro-

cer, & a fulta eítar jaquali em leco lhe ta ,vilitar da parte do C.abaim dalcão

nam acudião, por os bateisnam pode* Simam Dandrade, & Kernam Perez

rem chegar a fulla, & não ouíar nin- Dandrade, per quem lhes mandou di-

guem de fair em terra , pela grande zer que lhes vira fazer na fulta proe-

multidãõ dos imigos que andauam na zas de tam bons caualleiros, que com
praia, o que vendo o roeltre da nao elles ambos le atreueria a conquiítar a

d< Luís Coutinho, lhe dixe quedeipe- Indn, que lhes rogaua que llelle fe-

j
\[\^ o batel , que com lete roannhei- zelíem conta como de bom amigoque

ros que o remallem iria tomar os que por elles fatia tudo o que lhe elles man-
eltauam na fulta. Luiscoutinho íelan- daflem, ao que lhe relponderam, que
çou logo com toda a mais gente nos lhes pefaua de o terem tão mal íerui-

outros, & o meltre chegou a fulta, po- do aqutlle dia, mas que efperauão cm
ito que com trabalho, & os recolheo, Deos de o fazerem milhor a primeira

íaluo loão deiras, que le lançou com vez que le encontrarem com elle, ou
os imigos, mas com quanto antre to- com coula lua , a qual repoíta o C,a-
dolos capitaens não ouuelle quem ou- baim recebeo com muito goito, &
faiíe de fe auenturar a fair em terra como bom caualleiro, & lhes quifera

polia lalusção deites que ficarão na fu- mandar hum prelente fe lhe loão ma-
fta de Cufalarim , quando ho meltre chado não dixera que lho não auiao

a ella chegou achou ja Diogo Fer- de tomar. Depois delta viíitaçaõ, man-
nandez de Beja com a proa da gale dou C,uíalarim recado a Afonfo Dal-

btquer-
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buquerque de parte do C,abaim pêra D. x. no qual dia em chegando ao ca-
tratarem pazes, ao que ordenou que bo da Rama ouuerão vnta 'de cinco
foíTe oOuuidor Perodalpoem, & nif- nãos de que as quatro vinhão de Por-
íb fallaram ambos aílaz, íem fe pode- tugal capitão Diogo mendez de vafco
rem concertar. O que íabendo oC,a- goncelos, que el Rei mandaua a Ma-
baim, que ja eíhua na terra firme de laca, os outros eraõBalthefar daíylua,
caminho pêra íocon cr a cidade de Ra- Perocorefma, & Hicronymo cerni-
chol, lobre quem tinha porcerto que che. A outra era da armada do Mari-
vinha el Rei de Nariinga em peíica chal, que inuernara em Moçambique,
mandou Moílafaçam, homem princi- de que era capitão Francifcomarecos,
pai de fua corte, &com elle doustur- com a vinda das quaes ouue grande
cos homens nobres a Aíonío Dalbu- alegria em toda a frota,

querque, pêra tratarem deitas pazes,
ficando em terra por arrefensFrancif- CAPITULO VIII.

cocoruinel, & Diogo femandez defa«
ria Adail , roas Afonfo Dalbuquerque cDe como el Rei de Fez veo cercar oiti

pos feu partido tam alto, &lhes eítra- tra vez Arzilla, & do que ahiacon-.

nhou tanto mandarlhe o C.abaim pe- teceo antes, tê depois dejtc

dir que lhe entregaffe Tirnoja, para o cerco.

caítigar a fua vontade, que fe não fez

mais que feítejalos dous dias que eíti- r\ Epois dei Rei de Fez aleuantar o
uerão na nao, de tantas viandas , vi- \J campo de dianre da villa de Ar-
nhos> & frutas tangeres, & tiros de zila ate a tornar a cercar outra vez, fe

bombardas, que feperluadiraõqueera paliaram algumas couías, de que nam
fallo tudo o que deziam os que felan- Farei menção, por ferem de pouca ca-

çarão da frota no arraial, de auer nel- lidade, faiuo de huma entrada que fez

la fome , nem falta de nenhuma outra Nuno Fernandez dataide, que foi o
coufa, &alIiodixeramaoC,abaim, de primeiro fronteiro que depois docer-
que ficou efpantado, & defefperado co U foi com gente do Algarue, &
de nunca alcançar a paz que defejaua doutra que fez o Conde de Borba dom
com os nolfbs. Afonfo dalbuquerque, Vaíco coutinho. Na que fezNunofer-
porque na frota auia mais de trezen- nandez, leuando por almocadens Pe-
tos doenres determinou de os mandar ro de Meneies, & George vieira com
na nao de Nuno vaz a Anchediua, pe- oitenta de cauallo, matarão o Alcaide
ra dahi osleuar aCananor, com quem Bemguaneme , & outros doze Mou-
mandou António de matos, pêra tra- ros, & trouxerão captiuos quinzecom
2er o feu nauio carregado de manti- que fe tornaram a villa. Ne (ta entrada
mentos, que lhe auia de dar Timoja, fe acharam o AdailPerogodinho, Pe-
que hia com elles, com as luas fuítas, ro Lopez dazeuedo, António da fon-

os quaes íairam com muito trabalho feca,& Femaô caldeira, depois da qual

da barra ja meado lulho, donde Anto- a poucos dias, Nuno fernandez fe veo
nio de matos tornou logo carregado ao regno chamado per el Rei. Equan*
de mantimentos, & refrefeos da ter- to a que fez o Conde de Borba foi affi,

ra que lhe deu Timoja, & Nuno vaz íabendo elle que osdeBenhamede, &
depois de os doentes eitarem hum pou- de Benarroz eftauão delcuidados , foi

co refeitos do trabalho do mar, fe foi, dar nelles deíobrefalto,comboacom-

com elles aCansmor, & porque a fro- panhia de gente de pe, & de cauallo,

ta eltaua muito deitroçada, & a gente donde trouxe trinta almas, &feis cen-

canfada, & enfadada da ma vida que tas cabeças de gado groíío, &maisde
paííaia determinou Afonfo dalbuquer- mil de meudo. Paliando eítas, & ou-

q Ue fe ir a Cananor, pêra onde fe fez trás couías em Arzilla, Barraga & Al-

a Yela, aos quinze diasDagoílo de M. mandarim com os Alcaides Dalcacen
Mm qui-
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quibir, Iazem, & Larache com muita
gente de cauallo, chegarão ate as por-

tas da villa , donde leuaram algum ga-

do com perderem três caualleiros dos
léus, que lhes os noilos mataram, dos
quaes domBernaldo coutinho filho do
Conde de Borba matou hum. Mouido
elRei de ['ei deitas afrontas, & dou-
tras que lhe cada dia os Darzillafazião

determinou de a vir cercar outra vez
pêra o que ajuntou muita gente, &
muniçoens de guerra com que veo al-

fentar leu arraial no Xerquão, & por
nelte cerco fe não acontecer couía no-
tauel não direi mais , fe não que faben-
do elle quão bem apercebida a villa

eílaua de gente, mantimentos, & mu-
niçoens de guerra, com confelho, &
parecer de léus capitaens alevantou o
cerco. Nelte tempo auia em Arzila mui-
tos fronteiros, dos quaes o primeiro
que veo depois de Nunofernandezda-
taide foi dom loam Mafcarenhas capi-
tão dos ginetes, os outros eram dom
Francifco que depois foi conde doVi-
inioio, rilho de dom AfonfoBifpoDe-
uora, de quemja atras fiz menção com
vinte de cauallo, & oitenta de pé dom
Francifco de LimaVifconde de V illa

noua de cerueira com muitagente, &
Diogo lopez de lima feu primo, que
poito que não tiuelfe tanta gente co-

mo o Vifconde, a que tinha era mui
bem encaualgada. Fítaua também em
Arzilla loam da lylua filho Daires da
fylua Regedor da cafa da Suplicação,

com xij de cauallo, & Aluaro Gonçal-
ues de Moura com xij de cauallo, &
dom Francifco de Caltro alcaide mor
do Sabugal com quarenta de cauallo.

E Rui Gonçaluei da camará capitam

da ilha de S. Miguel com quarenta de
cauallo, &cincoenta belteiros, & ou-
tros homens de pe, que deTanger on-

de eihua por mandado dei Rei , íe foi

Arzilla por lho el Rei a (li mandar per

huma lua carta. Eítas coufas todas paf-

faram nos annos de M. D. ix , M, D. x,
M.D.xi. &nodeM. D. xij, vieram ou-
tra vei correr Arzilla, Barraxa, & Al-
mandarim com os Alcaides Dalcacer,

& Iazem, & chegaram as portas do lu-

gar onde mataram & captiuaram algú9

Chriltãos , entre os morto: foi dom Fer-
nando de Chilro, que arriba nomeei,
o qual em dando o repique, lahio pe-
la porta da Villa, com hum pajé a ca-

uallo, primeiro que o porteiro tiucíTe

lugar de a fechar, & em laindoie achou
com fos dez de cauallo , atalaias , & def-

cobridores que fe vinhão recolhendo
com os quaes, & com o pajé fez roito

aos Mouros que os leguião & em pon-
do a lança em hum de lies que derribou
do cauallo, a klla do leu íe foi com a

cilha, de maneira que o leuou aochão,

a quem os outros não poderão valer

nem poer a cauallo, por as muitas ar-

mas que trazia, de maneira que laindo

os mais delles feridos, & em fpecial o
pajé, os mouros o cercarão ao redor,

& o mntarão com lanças darremeflb,

fem oularem de lhe chegar, ate que
cahio de canfado, & ferido. O Conde
de Borba quando fahio preguntou por
dom Fernando, & íabendo que era

morto fe recolheo logo a Villa, fazen-
dolhe trazer o corpo, de que os Mou-
ros ja tinham leuado o deípojo, & o
mandou enterrar na capella mor da
Egreja de fam Bartholomeu, fua mor-
te foi mui fentida de todos, porque
aliem de fer bom caualleiro era mui
conuerfauel, & liberal. Nelte meímo
anno fez George vieira huma almoga-
uaria, com trinta, & dom de cauallo,

o qual achou no campo CideHamete,
filho mais velho do Alcaide de Alcá-
cer quibir, que o pai mandara correr

o campo com cento de cauallo, cora
quem ouue hum tal recontro em que
acabou feus dias & com elle Gomez
dabreu, & Fíteuão vieira, & leu pai.

Delta caualgada fe faluaram Gaípar
caldeira , Luis machado , & Fernam
merinho, & outros ate noue, porque
os de mais matarão, & captiuaram os
mouros. Os captiuos forão Aluaro ve-

lho, Rui de fá, loam de Deos, Fran-
cifco maufinhos, & loão fernandez da-

breu, que deita caualgada fahio com,

huma boa cutilada pelo roílo.

CA-
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ra a defcobrir as outras caías & ver oCAPITULO IX. que la hia, o qual tornou no romper
dalua com a noua do que achara, mas

Em que fe trata de duas- entradas que poito que folie dia claro foram come-
fezeraõ dom Francifco, tê ovijcou- ter as caías , nas quaes os moradores,

de, cada bumporfi. das que acharão delpejadas, &doucras
ao redor tendo noua do rebate fe re-

DEfejofo dom Francifco de fazer colheram com /eu fato , por lerem as

alguma boa forte antes de fetor- mais fortes de toda avezinhança, com
nar para o regno, & confiando na boa tudo ellas foraó entradas, &mortosos
gente que trouxera, & que lhe o Bif mais dos mouros que as defendiam, &
po leu pai depois mandara que feriam captiuas vinte almas, com que fe doai
per todos mais de cincoenta de caual- Francifco recolheo com aíTas de tra-

io, pedio a dom Vafco conde de Bor- balho, porque das aldeãs de Zurara,
ba que lhe delle guias , & alguns dos & çahara acudirão mais de cem Mou-
moradores Darzilla, com que podefíe ros, leguindo os de tão perto, quean-
fazer humacaualgada, o quelheocon- tes de chegarem onde eltauam os ca-
de concedeo de ma vontade. Com tu- ualleiros, deraõ huma pedrada a dom
do tendo noua per feus eípias que eU Francilco fobelo capacete de que o
taua o campo feguro lhe deu quaren- atordoaram de maneira que fe faluou
ta de cauallo dos moradores, & alguns encoílado a dom Aluaro dabranches,
fidalgos fronteiros, de que naquelle ik mataram, & captiuaram alguns,
tempo auia muitosem Arzilla, &man- dos quaes os mortos foram Afonfo
dou com elle o Almocadem Fero de da Sylua, & Martim Afonfo de foufa
Menefes , para irem dar em huma ca- chichorro , entre os captiuos foram
fa de hum Mouro rico que eltaua em André da fylua filho do alcaide mor de
Benagaifate. Chegado dom Francifco Santarém, André Rodrigues Froes, &
junto do lugar a que hia, lhe dixe Pe- Francifco mauíinho. Mas ainda que ef-
ro de menefes, que fe queria que não te defaítre acontecefíe a dom Francif-
follem fentidos, odeixaiTe ir a pecom co,el!e chegou a Villa com xvj almas,
alguns dos moradores, para de fupito das que captiuara. Fita caual^ada fei-

darem nas cafas & que elle feguina a ta, & outras algumas em que le dom
cauallo com a mais gente, & eltando Francifco achou debaixo da bandeira
a pe todolos que auiaó de cometer o do Conde de Borba de que nam trato
feito , dom Aluaro dabranches, que de- por nellas não focceder couíanotavel,
pois foi meftrefalla delRei dom Fma- elle íe tornou pêra o regno com toda
nuel, & capitão Dazamor pedio licen- íua companhia fendo ja paíTado hum
ça a dom Francifco para ir com os de anno do tempo que eítiuera em Arzil-
pe, no que confentido lha pedio tam- la, depois da qual caualgada, defejofo
bem André Pereira, & após efte tan- o Vifconde de fazer alguma de que ga-
tos que dom Francifco lhes dixe , pois nhaíTe honrra fahio com os feus, & com
alli he eu nam ficarei a cauallo, mas cincoenta de cauallo que lhe o Conde
com vofoutros me quero achar na dian- deu, com os quaes leuando por guias
teira , pofto que va contra o que me o Pêro de Menefes , George vieira, &
conde de Borba mandou, pelo que pe- Gonçalo vaz pairou pela boca de Ca-
ço a Pêro lopez dazeuedo que fique panes', & correo a Mençara, onde to-
com a gente de cauallo. Oque ditoco- maram três Mouros & huma moura

,

meçaram os depe a caminhar peras ca- & algum gado vacum, & meudo com
fas as quais acharam vazias, & Pêro de que fe tornaram a Arzilla donde aíli el-

Menefes dixe a dom Francifco que lhe le, como os mais dos fronteiros fe vie-

pedia que fperalTe com toda a gente rão dahi a poucos dias para o regno.
que queria íubir hum pouco pella íer-

Mmii CA-



2j6 Terceira Parte da Chronica

capitulo x.

T)e co r:o cl Rei mandou três armadas
a índia i G) huma aCtafim, Ç«y doqitj

ylfoufo dalbuquerque fez, depois que
fartio da barra de Goa^S como de Ca~

nanor foi a Cothim /ocorrer el Rei,

for lhe querer bum /eu primo tomar
o regtto íí da embaixada que recebeo

dei Rei de Cambaia y com huma carta

de etncoenta Tortugue/es que li e/
tauaú caprinos , & comoprendeo 'Dio-

go meudvz, de va/cogoncelos , Ç*J os ca-

iiracus de /na frota por/e quererem
jpartir /ecretamente pêra Malaca.

OS grandes defejos que el Rei ti-

nha de faber a certeza dascoufas

de Malaca lhe caufarão f*zer outra no-

uadeípelacomquatron^osque laman-
dou elte annode VI. D.x. lem ainda ter

nouas do que paliara Diogo Lopez de
fequeira. Del a> quatro nãos era capi-

tão Diogo mendez de vaíco goncelos,

os outro, erao Haltheíar da lylua , Pê-

ro corefma, Hieronymo ceroiche, os

quaes partirão de Lisboa aos vij de

Março. Nelte mefmo anno mandou
outra armada a Índia de vij nãos capi-

tão Gonçalo de Sequeira theíoureiro

da cafa de Septa, os outros erão Ema-
nuel da cunha, Diogo lobo dalualade,

George nunez de leam, Lourenço lo-

pez, lobrinho deTnome lopez, feitor

da cafa da Índia , Lourenço moreno,
que hia por feitor deCochim,&loam
daueir o. Eítas fete nãos partirão aos de-

zafeis dias do mefmo mes. A terceira

armada era de três nãos, capitão loam
ferram, com quem hião por capitaens

Paio de foufa, & outro de que não pu-

de faber o nome , os quaes el Rei man-
daua a ilha deSam Lourenço, pêra af-

fentarem pazes, & amizade com os Reis

de Matatana, & Turubaia , pêra por

eftaviaauergingiure, & auaefquer ou-

tras fpeciarias que ouueíTe na ilha , as

quaes partirão aosoito dias domes Da-
gollo. A quarta foi híia que el Rei man-
dou a çafim , que pairaua de trinta vel-

las, de que era Geral Nuno fernandez

dataide , com muita gente nobre do
regno, pêra ficar por capitão , & go-
uernador da melma cidade. Mas tor-

nando aprimeiraarmada, Diogo men-
dez de vafcogoncellos leguio lua via-

jem íem nella paliar coula que de con-
tar íeja, ate chegar fobella barra de Goa,
onde veo ter no dia que Afonfo dalbu-
querquedeixou a cidade, como noca-
pitulo atras fica dito. fc quanto a Gon-
çalo de fequeira , elle perdeo na viajem,

junto de Moçambique a naodequecra
capitão Emanuel da cunha, lemíedel-
la ialuarmaisque a gente &com as ou-

tras leis foi ter a Cochim , & dahi le veo
a Cananor, onde achou Afonlo dalbu-

querque. fc". porque rica dito o que paf-

farão as primeirastresarmadas, poisja

fallei das duas, o mefmo farei da outra

de que era capitão loam ferram, o qual

íeguindo fua viajem foi ter a ilha deS.
Thomecomtempcraes, & dahiao por-

to de Antepara , que he no regno de
Torumbaia, na ilha deSam Lourenço,
da banda de fora, onde foram bem re-

cebidos dos da terra, de que ouueram
mantimentos, & algum pouco de gen-
giure a troco de coulas que lhe dauão.

Daqui nauegarão a huns ilheos queel-
tam doze legoas deite porto , a que cha-

mam de fanefa CUra, donde le foram
a hum Rio que eltà trinta legoas delles

chamado Monaibo, em que lhe tinhaõ
dito que achariam gengiure. Depois de
fer nelte Rio, eltandoja furtos, tendo
loam ferram mandado o batel a terra,

lhes deu hum temporal por dauante
com que tornarão aos ilheos de íancia

Clara deites ilheos foi ter ao rio de Ma-
napata , òc de ahi outra vez aos ilheos

de fanefa Clara, onde veo ter com el-

le em huma almadia hum Andrevelho
marinheiro, que fe perdera no batel da
nao de loam gomez dabreu , no anno
de Mil, &quinhentos, &feis,comoja
fica appontado. Partido loam ferrara

deites ilheos, tomou alguns outros por-

tosdailha, noquepalToutodo olnuer-

no, fem achar gengiure , nem outras

nenhííasefpeciarias, pelo que fero que-

rer perder mais tempo , fe fez a vela

perà Índia, no qual caminho lhe deu
hum
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hnm temporal, com que Paio de fou- tas, pêra todalas coufas que cumprií-
fa foi terá Moçambique, & dahi a In- fem afeuferuiço. DeOnor fefoi Afon-
dia, & loam ferram a Goa, dos quaes fo dalbuquerque aCananor, onde veo
fe tratara ao diante. E porque logo ri- ter com elle Gonçalo de íiqueira. Ate
que dito o que paíTou Diogo mendez eíte tempo depois que Afonlo dalbu-
de Vafcogoncellos depois de chegar a querque gouemaua, íe nam tinha vif-

barra de Goa, elle em chegando foi vi- to com el Rei de Cananor.E porque
fitar Afonfo dalbuquerque a fua nao,

&

cumpria aos negócios que feentãotra-
dahi fe foi em fua companhia a Anche- tauam veremfle , lhe mandou dizer,
diua, onde lhe aprefentou as prouiío- que lhe defTe pêra iífo licença, el Rei
ens que trazia dei Rei, cm que lhe man- lhe refpondeo que elle melmo o que-
daua que pêra a viajem de Malaca lhe ria ir ver, & peraliílo mandou armar
de lie todo o auiamento, conlelho, & numa tenda fora da cidade, ondepra-
gentequeouuelIemifter,doque Afon- ticaram hum bom fpaço,aqual prati-
io dalbuquerque deu conta a todollos ca acabada , el Rei le tornou perà ci-

capitaensdarmada, o parecer dos quaes dade & fez mercê dalgumas peças ri-

foi , que pois cumpria tanto a feruiço cas aos capitaens da frota. Dalli defpe-
del Rei tornar o veram que vinha fo- dio Afonfo dalbuquerque Simam mar-
breGoa, por fer coufa tam importan- tinz caldeira, que era hum dos capi-
te ao affbíiego , & fegurança da Índia, taens do tempo do Vicerei dom Fran-
que Diogo mendez iè deuia de achar cilco dalmeida, por capitão de três)

nelte feito, & que pois o negocio de nãos, de que os outros capitaenseram
Malaca era de tanto pefo como fe ja Francifcomarecos, & António dema-
fabia, que acabado o de Goa, Afonfo tos pêra guardarem a barra de Cale-
dalbuquerque lhe defle mais velas, & cut, por ter nouas que eítauam nãos
gente, porque com fos quatro nãos ti- de Meca a carga. E a Garcia de foufa
nhaô todos por excufada a fua ida. mandou com outras três a guardar a
Diogo mendez de Vafcogoncelos com- coita , defuiado de Simão martinz. E
municou o negocio com os capitaens aGafpar de paiua mandou com outras
da fui frota, aos quaes iíto pareceo tantas guardar a barra de Goa. E a Dio-
muuobem, o.que aiíentado, Afonfo go mendez de vafcogoncelospedio que
dalbuquerque íe fez a vela peta Cana- com as fuás nãos andáffe darmada do
nor, aos xix dias deite mesDagofto, monte Delli, atteBaticala, pêra tomar
mas antes que partille de Anchediua as nãos que failfem de Goa, oufofíem
defpachou Francifco pantoja com hu- pêra la, o que elles todos fezerammui
ma nao de mantimentos pêra çocoto- bem, tomando algumas de que huma
rà per quem fcreueo a feu fobrinho era de Meca que tomou bimam mar-
dom António denoronha, capitam da tinz carregada de muitas mercadorias
fortaleza que fe vieíle pêra índia, & a em que achou huma grande fomma de
Duarte de Lemos fcreueo defculpan- moeda douro , & prata. Entre os capti-
doffe de lhe não mandar as nãos como uos que tomarão neíta nao forão dous
lho tinha fcripto porlho eftrouar o ne- ludeos que fe fezeram Chriftãos, dos
gocio de Goa, do qual, &do que nif- quaes a hum poferam nome Francifco
fo paliara lhe daria larga informaçam dalbuquerque, & ao outro Alexandre
Francifco pantoja. Seguindo Afonfo dataide que fairao mui bons homens,
dalbuquerque fua viajem Ipera Cana- &feruirãodelingoas, & em outros ne-
nor, foi ter a Onor , onde o Timoja gociosdeimportancia.commuitaver-
veo ver com muito refrelco da terra, dade, pelo que lhes fez elRei mercês,
a quem Diogo mendez deu huma car- de que fe ambos entretinhaõ nefre re-
ta dei Rei dom Emanuel, que Timoja gno honrradamente. Andando Afon-
eftiroou em muito, & fez fobelo que fo dalbuquerque occupado neftes ne-
lhe el Rei nella fcreuia grandes offer- gocios , & em fe aperceber para tor-

nar
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íiar fobre Goa lhe veo recado como cios de Goa, fe tornou para Cananor
era morto no pagode o Rei velho de deixando cuidado da carga das nãos

Cochim, leal amigo dos Portuguefes, que auiam de vir pêra o regno ao Al-

& porque elles tem por lei que como caide mor heitor, & a Gonçalo de Si-

faleceo que elta no pagode, o quere- queira, que com ellas auia de tornar.

gna fe ha dir meter no meímo lugar

,

Depois da partida do qual , o Príncipe

para nelle íeruir léus Deofes, era pela que le dezia de Cochim íauorecido

melma lei obrigado o que então regna- dei Rei de Calecut entrou nas terras

ua, queeratobrinhodomorto, & mui- do regno, bem acompanhado da gen-

to nolio amigo, irfe meter no pagode, te de guerra, mas nem ifto lhe apro-

ou deixar o regno ao herdeiro mais che- ueitou , porque foi desbaratado per

gado, que entam era o mefmo fobri- Nuno vaz de cartel branco, & per Lou-

nho do Rei morto, queie lançou cora renço moreno, & eleapou por pouco

el Rei de Calecut, em tempo de Duar- de fer morto, ou prelo, do que ticou

te pacheco, em cujo feruico iempre tam caltigado , que de todo perdeo a

depois andara. O qual como (oubeque Iperança de ler Rei, & fe tornou pêra

o tio era morto mandou dizer ao Rei o íeruiço dei Rei de Calecut. kmCa-
íeu primo que regnaua , que lhe dei- nanor veo ter com Afonfo dalbuquer-

xafíe o regno, pois por direito era leu, que hum embaixador dei Rei de Cam-
bie folie meter no pagode, & porque baia, per quem lhe mandaua dizer que

fabia pela treição que cometera, que tinha entendido que fe fazia preltes

os Portuguezes lhe nãoauiam decon- pêra ir ao mar de Arábia, que lhe pe-

fentir que toraalíe poile do regno, & dia que de caminho quiielle entrar em
que a ilto fe auiadajuntar parecerlhes, hum dos dous feus portos pêra lhe vir

que nunca lhes feria bom , nem leal fallar, & com elle alTentar pazes, &
amigo, fez com muita breuidade a mais amizade, que era a coufa do mundo
gente que pode na ilha de Vaipim, que por entam mais defejaua. Por ef-

pera com mão armada vir tomar polle te embaixador recebeo Afonfo dalbu-

do regno. Deites recados, &determi- querque humacarta decincoentaPor-

nação deite Principe deu conta elRei tugueles que el Rei de Cambaia tinha

de Cochim a António real, alcaide mor, em leu poder , que foram dar a coita

& a Lourenço moreno leitor, & orri- em huma nao em que dom Aíonlo de

ciaes, e a Nuno vaz de caftel branco, noronha partira de çacotora onde fe

& Sebaítião de miranda , fobelo que elle afogara, & outros que cometerão

tiueram conlelho com os fidalgos, & o mar em taboas, em a nao dando em
peíToas principaes que fe entam acha- feco, & eítes ficaram na mefma nao,

ram em Cochim, pelos quaes foialTen- donde fairam combaxamar, & foram

rado que per nenham roodoconfentif- leuados a el Rei de Cambaia de quem
íem que o Rei que regnaua fefoffepe- recebiam muita honra, & mercê, com
ra o pagode, nem que entrafTeo outro tudo defejoíos de liberdade , lhe pe-

na terra, o que afíífezeram, & lhe te- diam na carta que teuefle maneira com
ueram os pálios, ate que Afonfo Dal- que os tiraíTe. Depois de Afonfo Dal-

buquerque chegou com Gonçalo de li- buquerque fer em Cananor teue luf-

queira , & outros fidalgos, que tanto peitaque Diogo mendez devafeogon-

que em Cananor lhe derão eftas nouas celos fe fazia lecretamente preltes pe-

fe veo logo, oque fabendo o Principe ra Malaca, pelo que o prendeo, &aos
que fe queria fazer Rei, & a cada dia outros capitaens fobre fuás menagens,

pêra iflo ajuntaua mais gente com fa- & aos piloutos mandou fob penna do

uor dei Rei de Calecut , fe foi de Vai- cafo maior que le não partiíTem ienão

pim, defefperado de por entam poder quando lho elle mandalTe a qual me-

acabar o que defejaua. Afonfo dalbu- najem nam quisaleuantar aoscapitaens

querque defejofo de poer fim aos nego- fe nam em Goa, depois que foube que
fo-
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foram falfas as informaçoens que lhe deGozompa,aqueAfonfoda1buquer-
íobrelte caio deram. que, pelohonrrar, foi prefente coti

alguns dos capitaens, elle fe partio deCAPITULO XI. Onor pêra Goa, com mais três nauio9
de Timoja , de que era capitam hum

'De como Afonfo ^Dalbuquerque foi a Gentio, chamado Médio rao, homem
fegunda vez fobela cidade de Goa, nobre, & esforçado, & foi ancorar
(5 a ganhou por combate, & doutras dentro da barra acima de Rabandar
coujas que mais paffaraõ ate as nãos defronte de Banganim, aos vinte dias»

da carga partirem pêra o regno. de Nouernbro , fem achar quem lho
eftoruaíTe, no qual initante a gente de

P Refles a armada com que Afonfo guarniçam que eítaua na fortaleza de
dalbuquerqueauiadeirfobreGoa, Pangim a deípejou, dos quaes os nof-

elle le partio de Cananor no começo fos tomarão alguns que dixeram a A-
do mes de Nouernbro do anno de M. fonfo Dalbuquerque o que pallaua na
D. x, com trinta, & quatro velas, de cidade. Depois dancorado mandou a
que eram capitaens, dom Hieronymo dom Hieronymo de Lima , que cora
delima, domloam de lima feuirmam, dom Ioão de lima feu irmão, António
biroão dandrade , Fernam perez dan- de moura, & hum capitam da orde-
dr<ide feu irmão Franciíco pereira cou- nança folie no feu batel dar vilta a ci-
tinho, Emanuel de lacerda, Aires da dade, de longo dapraia, o queellefez
fylua, Garcia de íoufa, Duarte de mel- ate chegar a fortaleza, Sr tão junto da
lo, Francifco pantoja, Pêro dafonfeca terra quecorreo rifeo de lhe meterem
de Caltro, Sebaftião de miranda, An- o batel no fundo, &aíli fe tornou fem
tonio de fa, Diogo mendez de vafco- perigar nenhum dos que com elle fo-
goncelos, Balthelarda lv lua, Pêro co- ram , & dixe a Afonlo Dalbuquerque
relma, Hierommo ferniche , Gafpar que a feu parecer auia na cidade mui-
de paiua, Rui de britopatalim,Geor- ta gente, & que aíli a tranqueira, co-
ge Nunez de Leão, George da fylua, mo aseftancias, baluartes, & fortaleza
Emanuel da cunha, Rui galuam, An- eítauam mui bem artilhadas, & aper-
tonio da coita, Fernão feo, Nuno vaz cebidas do que lhes era neceílario , o
de caltel branco, António rapofo, A- que fabido, Afonfo dalbuquerque fez
fonlo pelToa, George botelho, Diogo logo ajuntar os capitaens, & homens
fernandezdeBeja, Gafpar cara.Simaõ nobres dafrota, per parecer dosquaes
Martinz, & António de matos. Nefta allentou que ao outro dia ante manhãa,
armada aueria mil, ik quinhentos foi- que eram xxv de Nouernbro, dia de
dados Portuguefes, & trezentos Mala- fancta Catherina de monte Sinai, faif-

bares , de que era capitam hum Naire fem em terra , & cometeííem a cidade,
muito noílo amigo , que fora Guazil & pêra que os Mouros eítiueíTem def-

del Rei de Cananor. Partido Afonfo uelados , & canfados do trabalho da
Dalbuquerque de Cananor, foi ter a noite mandou que as gales, & onauio
Onor, ondeoTimoja etlaua fperando, de Sebaítiam de miranda, com outros
de quem foube como Goa eítaua mui- que demandauam pouco fundo fe fof-

to forte deílancias, & tranqueiras bem fem lançar diante da cidade, do cães
artilhadas, com mais de noue mil foi- ate porta do Mandouim, queaesbom-
dados Turcos, & doutra naçoens, & bardeafíem toda a noite, oquefezeraô,
muitos mantimentos, pelo que aíTen- poílo que com perigo, pelos muitos
tado o modo que fe auia de ter no com- pilouros com que lhe tirauam datran-
bate, & que Timoja foíTe com a mais queira. Efta noite toda fe paliou neíle
gente que podeíTe pêra entrar na ilha jogo de bombardadas, & emfeosnof-
por terra , & celebradas as vodas que fos aperceberem pêra o combate, os
entam fazia com numa filha da Rainha quaes juntos em (eus bateis & paraos
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ao redor da nao de Afonfo dalbuquer- lima, dom Ioam de lima, Emanuel de

que duas horas ante manhãa, os capi- lacerda, Diogo fernandez de Beja, An-
tães fubiram acima, & lhedixerãoque tonio rapolo, Pêro gomez delimij, &.
neíte negocio nam quifefle auenturar Fedrique fernandez com trezentos iol-j

íua pellòa , porque perigando elle não dados foram cometer na parte queef-

fe teria por victoria tomar a cidade, taua junto do muro da cidade, &. Dio-

pelo que lhe pediam que fkalle na lua go Mendez de vafcogoncelos, Gaípar

nao, cvlhes deixalle a elles o negocio, dePaiua, Rui de brito patalim, Geof-
porque em le todos perderem, fe naõ ge nunez de leam, HieronymoCerni-
perdia nada em comparaçam de lua che , Nuno vaz de cartel branco, Gaf-

peiíba, aosquaes reipondeo, que elies par cam no meo com duzentos lolda-

erão tam bons cauaTeiros, cada hum dos, &òimão dandrade Fernamperez

per li, que quando ellefalecelfe, o ío- dandrade, Aires da ii'ua, kmanuel da

menos delles abaftaua, nam fomente cunha, cv António rapolo no outroca-

pera reger aquella armada, mas ainda bo , que chegaua ate o efteiro de Ti-

todo o Império de Perlia, & da Índia, moja cora trezentos toldados. Os Por-

que elle eltaua tão magoado dos de tuguefes que fairam em terra, eram

Goa que não teria por victoria tomar- por todos mil, & trezentos porque os

fe, fero le fua peflba niiTo auenturar, demais ficarão em guarda da frota com
pelo que lhes pedia, que cada hum fe alguma gente do mar & a outra rr.n-

folle a feu batel, parque elle fem to- dou Afonfo Dalbuqueraue que laille

mar outro parecer lehia meter no leu. em terra, para poer fogo afuftalhados

O que dito fe tornaram todos aos ba- imigos, lenam ganhale a cidade do?

teis, & a voga furda chegaram a cida- qu es deu o cargo a Antão vaz meC.re

de, onde em rompendo a alua, fairam da lua nao. Os imigos como lentirão a

em terra com a bandeira Real, & por- nofTa gente era terra começarão adef-

que eftaua ordenado que le cometefle parar a artilharia da tranqueira, nv.s

huma tranqueira que eltaua delongo poltoquedetodalasparteschouutflem

da praia per três lugares, &que Aton- pilouros, elles acometeriam, cadahcrn

fo dalbuquerque fofíe cometer a por- pela parte que lhe fora ordenado , ao

ta, que fe agora chama dos Bacharéis, que acudio o capitam da cidade, que
que he da banda dolertam, elle de- em chegando a porta, que fe agora cha-

pois de todos ferem em terra mandan- ma de fancta Catherina , elteue quedo
do tocar as trombetas com grandes gri- pêra ver a qual parte lhe era neccllario

tas começou de lobir a ladeira que vai acudir em peílba, & vendoque atran-

ter aquella porta dos Bacharéis, &com queira le combatia per todalas partes,

elle Francifco pereira coutidho, Pêro mandouchamar maisgenie, daqueef-
dafonfeca de caltro António de fa Bal- taua pelas outras eflancias , pêra acudir

theíar da filua, Pêro coreíma , Geor- aos que a defendam, ao que vieram

ge nunez de Leam, George da fylua, tantos, que os noflbs tinham afiazque

Hieronymo Cerniche, Rui Galuam, fazer. Com tudo per troços, & pelas

George Botelho, António de Matos, artes das lanças, os da companhia de
Sebaltiam de mirandi, Simão martinz, dom Hieronymo de lima ganharam a

& outros homens nobres, que com a tranqueira, o que também fezeram os

mais gente faziam quinhentos íolda- que a cometeram no meo, òcnooutro

dos Portugueles, aliem dos trezentos cabo de maneira que os imigos a de-

Malabares do Guazil de Cananor que fempararão de todo recolhendollepe-

hião em lua companhia. Nomefmoin- ra porta de fancta Catherina, feguin-

Itante que Afonfo Dalbuquerque aba- dolhe os noUos o alcance de tam per-

lou pêra porta dos Bacharéis, fezerão to, que com bom quinhão delles che-

omefmo os outros capitaens contra a garam a ella de meltura, mas queren-

tranqueira a qual dom Hieronymo de do os primeiros que entrarão fechar as

por-
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portas, remeteram a ellasosPortugue- çaram detratar a fuavontade, porque
les, dosquaes Dinis fernandez de mel- logohi caio morto V alço dafonfeca,&
lo, que hia na dianteira, meteo huma Cofmocoelho de muitas feridas, que
chuça perancrellas, fobelo que tiuerão lhes derão, & dom Hieronymo por íe

huma grande perfia , elles a repuxar a lhe ir muito fangue das que ja tinha

chuça, & Dinis Fernandez, & Diogo caio eímaiado, pelo que fe começauão
fernandez de Beja, quelhelogoacudio de retirar, & poer em desbarato cooi
ater mão nella, ate que chegou a mais muito perigo.fe Mendafonfo, com mui-
gente, que vinhaaosbotescom os imi- toesforço, nam bradara dizendo, vol-

gos, que ficaram fora, que tomaram ta, volta, ao que refpondeo Ayres da
por partido efcoareníle poucos, & pou- iylua da boca mo tiraites , & bradando
cos de longo do muro contra a porta aíli ambos fezeraõ voltar os outros com
dos Bacharéis, luntos aíli os nollbs a tanto Ímpeto , que leuaram os iroigos

porta de fandaCatherina, trabalharão ate o pe de huma eícada dos Paços do
tanto, que per força a impuxaram, & C.abaim. A eítareuolta acudirão alguns
o que entrou primeiro foi Fedrique dos nollbs, de que hum dos primeiros
Fernandez, natural de Villa Real, & que chegaram onde dom Hieronymo
após elle Diniz fernandez, Diogo fer- jazia ainda viuo, foi dom loam de lima,

nandez de Beja , dom Hieronymo de comGafpardepaiua, & outros, & por
lima, Vafco da fonfeca António voga- dom loam ver feu irmão tam mal feri-

do, Pêro gomez de limy, loam lopez do quifera ficar com elle, pêra o acom-
daluim António de foufa, Gaípar cão panhar ate morte de que ja começaua
Simão velho, Aluaro gomez, & Fran- de dar os íínaes, mas dom Hieronymo
cifco coelho de Vileu , feguindo trás lhe dixe que p a fiafie adiante fazer feu
osimigos, quecomorolto fempre nel- officio , que elle eftaua acabando na
les tirando muitas frechadas, & outros obrigaçam do que tiuera a cargo, o
tiros fe recolhião tam devagar, que te- que dom loão fez, naó com menos ef-

ueram tempo pêra acudir muitos dos forço , doque era a dor que leuaua de
que andauam efpalhados pela cidade, fe defpedir de (eu irmaõ pêra o nunca
os quaes juntos, & com a ajuda das pe- mais ver viuo. Chegados eíles ao mais
dras , & cantos que lançauão das janel- forte da peleja , acharão o negocio mais
las , deram lobelos treze que nomeei, trauado do que cuidauão, porque das
tratandoos tão mal , que lhes fora ne- caías do C,;«baim dalcão fairam tantos
ceílario tornareníTe a iair pela porta fe dosimigos, aíli depe, como de caual-
a mefma hora não chegaram Aires da lo, que os cercarão todos, & os mata-
íylua, & Mendafonfo de Tanger, com ram le Deos nam trouxera alli Diogo
alguma gente, & após elles Fernão pe- mendez de vafcogoncellos que coro a
rezdandrade, Fmanuel da cunha, Gaf- fuagentetoda junta veo rompendo pe-
par depaiua António garces, & outros, las ruas da cidade, leuando diante de íi

osquaes juntos fezeram corpo, dando muitos dos imigos , matando, òcferin-
logo nos imigos com tanto animo que do nelles ate chegar onde os nofíòs ja
os fezeraõ recolher, hús peras cafas do eftauam cercados de todalas partes, o
C,àbaim,& outros per outras ruas, que qual em chegando fez fogir hos imi-
foi caufa de fe os nofíos também efpa- gos que eítauam da banda do terreiro,
lharem, feguindo traselles, dosquaes, oque vendo os que defendiaõ o pè da
os que fe recolhiam peras caías do ça- efcada fezerão o mefmo, retirandoffe
baim, feguiram dom Hieronymo deli- por ella acima. Neíte recontro deram
ma, Gafpar cam mendafonío, Vafco huma frechada na maçãa de huma fa-

dafonfeca, António vogado, loão lo- ce a Emanuel delacerda, de que lhe
pez daluim , & outros ate vinte. A eí- entrou todo o ferro pela carne , fican-
tes Mouros acudiram outros que jun- dolhe pendurado com hum pedaço da
tamente deram nos noíTos , & os come- afte , mas nem por iffo deixou de feguir

Nn os
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os imigos com os outros ate hos leua- os quaes desbaratou , & fez fugir , com
rem ao alto dt hum outeiro, donde ven- elles ficarem a mor pane mortos no
do tjuain poucos eram os noílos reme- campo, llto acabado entrou na cidade

teram a ellcs, &os tezeram recolher a por titã porta dos Bachareis.que achou
huns degraos que eitauão junto das ca- delpejada dos imigos & aili o caítello

ias do U,abaim a modo de theatro, & dos quaes naquelle dia , cm diutríasj

dalli Te defenderam hum pedaço aie partes morreram mais de três mil. £
que cobrando os nolios nouo animo porque os noflos íenaõ delm^ndaiu :n

deram outra vez nosimigos, dosquaes no alcance, mandou logoftchar toda-

o primeiro que mataram foi hum Abe- las portas, dandograçasa Deosdamci -

xi, que andaua a cauallo, & o cauallo ce que lhe fezera, de com tam pouca
tomo j hum criado de kmanuel de la- gente tomar huma tal cidade, tam pro-

cerda, òc o deu a leu íenhor, que logo uida de gente artelluria, & todalasou-

caualgou nelle , trazendo ho ferro da trás coufasnecellariaspara fedefender.

ieta, & o cabo da alie pregado no ro- Dos r.ollos foram feridos mais de ire-

ílo, mas nem o langue que da face lhe zenios, em que entraram bimam dan-„

corria per todo o corpo, nem a dor da drade, tmanuel delacerda, dom loáo

ferida lhe eitrouaram remeter a oito de lima , Anion odeia, morrerãom^is
de caualo que fez voltar. Com tudo os de quarenta, antre os quaes foráo dom
imigos como fe depois loube dixerão Hieronymo de lima, \ alço dafonfeca

que outro homem de cauallo fora o que Coimo coelho, António vogado, An-
os fezera fugir , ho qual le nam pode tonio garces, Aluaro gomez, & Fero
nunca faber quem folie, lenam foi ai- Gomez de limy natural Dalanquer.
gum Anjo que Deos mandou em aju- Acabado eíte negocio, que durou def-

da dos (eus tieisChriítãos. finalmente de pela manhãa ate as dez horas antes

com a morte deite Abexi, que antre de meiodia, Afoníbdalbuquerquear-
elles deuia fer homemdemuita autho- mou muitos caualleiros, antreosquaes

ridade, aili hos de pe, como os de ca- forão, Kmanuel da cunha, & Fedrique
uallo começaram datloxar, fogindoal- fernandez, a quemdomloãoT^ recuo
guns paraa banda do Bandouim ,& dal- no primeiro anno de leu regnado ( no
Ji ate a portadosBachareis,lançandof- qual veo a eíte regno ) tomou por leu

fe muitos deiles por cima do muro, criado, & fezoutras mercês em galar-

dosquaes foi hum hocapitam dacida- daõ deite feruiç >,& doutros muitos. If-

de. Mas tornando a Afonfo dalbuquer- to feito mandou Afonfo dalbuquerque
que, depois delle ter lobido a ladeira, poer fogo ao arrabalde da cidade, pe-

ai ouuir o eítrondo que hia na cidade, lo aili ter jurado
,
por caio da treiçam

deartelhariagritas,& brados, mandou que os Canarins que nelle rnorauam
a bimam Martinz que chegalle aporta lhe fezeram , quando receberam os

de fancia Catherina pêra íaber o que JViouros nelle no tempo da guerra pal-

pallaua, & ver que guarda auianapor- fada , repartindo no mefmo dia as ef-

ta pêra a ir commeter, o qual antesde tancias, & capitanias delias pêra guar-

chegar a ella encontrou alguns Fortu- da da cidade, no qu.il cheg*uTirm
gueies, que vinham dar noua a Afon- com três mil homens de peleja, def-

ío dalbuquerque do quepaíTiua, mas culpandoíle que nam poderá vir mais

não o acharam aili, porq como defpe- cedo, por alguns jultos reípeitos. Ho
dio bimam Martinz, encaminhou logo deipojo da cidade foram armas, bom-
pera a rua dos Bacharéis, onde fe en- bardas, ferro, cobre, èv outras muni-
conuou com huma boa companhia de çoensdeguerra , & da!mazen c

, & mui-
IVlouios, que vinham fugindo da cida- tos, & bonsmantimentos, que merca-
de , com os quaes ouue huma braua dorias hauia poucas, por caio da guer-
peltja, & por bom efpaço, porque era ra & aili fe achou muita fuitalha, aili

hum eiquiidrão de valentes foldados, varada como no mar, & por a ilha ficar

paci-
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pacifica lançou Afonfo Dalbuquerque jou per hum bom efpaço , fem ha po-
de la todolos Mouros, & Neteas, to- der entrar, em que lhe mataram algús
mandolhes ha fazenda que tinham de dos léus, & feriram muitos, &anao,
raiz, pêra ha dar em caíamentoa Por- polto que a não ganhaíle, desfez toda
tuguefes, com has moças que ja tinha as bombardas, lem ie delia faluar mais
captiuas , & outras que agora tomara que alguns fardos de roupa, que hiam
nacidade, comoutroscaptiuos,deque lobella cuberta, & cento, & vinte mil
ho relgate de alguns paliou de vinte pardaos que lè acharam em hum ceito
milpardaos, ao outro gentio da ilha, que hum Mouro deícobrio, porque o
pelo erro em que cairão na guerra paf- nam mataífem. No dia feguinte que
lada, pos o melmo tributo que paga- Afonío dalbuquerque ganhou a cidade
uam ao C,abaim. O que feito, delpe- lhe veo fallar Criina, & pedir leguro
dio logo pêra Cananor o feitor pêra pêra os Bramarias, & outros morado-
fa/.er preítes as coulas que cumpriam res da ilha que logo deu, faluo pêra o?
pêra a armada de Diogo Mendez de Mouros, &Neiteas, porque como fi-

vaícogoncellos, & com elle Emanuel ca duo eltes ailemou de lançar dailha.
da cunha, aquém por fer filho deTri- Aliem do leguro que veo pedir, lhe
ítam da cunha, deu a capitania da for- trouxe hum liuro em que eftauamfcri-
taleza , que entam feruia Rodrigo ra- ptas has ajudas que os Reis, Íenhores,
bello, o qual mandou que fe vieire a & mercadores da Índia dauam pêra ar>
Goa pêra oahi deixar por capitam, & mada dos Rumes, que fe então fazia
porque fe chegaua o tempo em que vi- no mar de Arábia , em que entrauam
nham as nãos de Ormuz a Goa, com elReideCambaia, de Calecut, &mui-
cauallos, & outras mercadorias, man- tos Íenhores doBabgate, & mercado-
dou Fernão perez dandrade, & com res mouros deCochim, & Cananor,
elle Pêro dafonfeca de cralto, & An- que ainda ficauam deuendo algum re-
tonio de fa em três nãos, pêra que def- lto, do qual Afonfo Dalbuquerque
fem feguro atodalas que achaílemque mandou pedir aos mercadores ho que
vinham pêra Goa , & a George bote- lhes tocaua, &lho fez pagar, fem lhes
lho , & a Simão Afonfo bifagudo man- quitar nada do que tinham prometido
dou que andaílem cada hum com fua pêra efta armada dos Rumes,
nao fobella barradeCalecut,&tomaf-
iem quaefquer que faiflem, & alli hu- CAPITULO XII.
ma gale , que tinha por noua que efta-

ua pêra partir pêra o mar de Arábia, T>e quomo hos Mouros vieram cercar
com pilotos pêra guiarem huma arma- a cidade de Ç^afim % ($ do que/e
da dos Rumes a Índia. Mas nem a gale, niflo pajfou.

nem outra nenhuma nao fairão do por-

to, ate o mes de Março que elles allian- F\ Epois da cidade deC,afim fer to-
daram. No qual tempo Fernão perez li mada pelo modo q atras fica dito,
deu caça a huma nao de Ormuz, fem &NunoFernandezdataidecapitão, &
faber donde era ate a encalhar no por- gouernador delia ter feitas algumas en-
to de Dabul, & por lhe o capitam, & tradas, das quaes a primeira foi huma
Tanadar da cidade não quererem en- em que tomou a cafa, & caítello do
tregar a fazenda que leuaua, &'fobril- Mouro Sanfto, & o captiuou a elle,

fo lhe mandarem tirar asbombardadas com mais de cem almas, & outras em
de hum baluarte, elle fahio em terra, que captiuou, & matou muitos Mou-
& o mandou derribar, & leuar a ar- ros , principalmente dos Arábios Da-
telharia que nelle achou a fua nao, & zamor, que viuem a cinco legoas de
George botelho fe encontrou fobella Cafim, os mais dos lugares, vezinhos,
barra de Calecut com huma nao gran- aduares, & cabildas, por viuerem em
de de Mouros brancos, com que pele- pai , fe fobmeteram a obediência da

Nnii Co-
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Coroa deites regnos dos quaes alguns nauios, a fua culta a todolos rebates,

depois deltas paz.es feitas , induzidos & cercos, que de feu tempo ouue nos

per outros Mouros, com medo das lugares Dafrica, alh no calttllo Real

,

ameazas que lhes faziam ou pei vonta- como no de landa Cruz, Aguz, çafim,

de, aumentaram todos de virem cercar Azamor, Mazagão òe; ta, Tanger Ar-

a cidade, de que os principaes eráo as zilla, & Alcácer ceguei , elle em pef-

Cabildas deOlledambram de cima, 6z loa, ou leu filho herdeiro loam Gon-
debaixo , Olledeaa b , Olledeboaziz çaluez, ou quando não podião ir man-

que iam os Arábios Dazamor, Ollezo- dauam íeus parentes, & amigos, no

zech, Garabia, os Celabis Olledeceia: que delpenderam n.uito de lua fazen-

Os bárbaros que a Dazamor aie Alme- da. t por acrecentar a léus louuores,

dina, os de Almedina, os Bárbaros, & poito que ja lera fora de leu lugar & o
Aiabios do callello Real, atte Aguz. ter paliado pernegbgt ncia direi aqui a

Nelta companhia aueria mais de cinco honrra que ganhou, & obrigaçam que

mil de cauallo, agente de pe era tanta lhe a Coroa deites regnos tem no íoc-

que fe ettimou em mais de leis centas corro que deu a çirim em tempo de

mil almas. Com eifa multidam vieram Dicgo dazambuja , porque fcieutn-

poer cerco a cidade, aos xiij dias do dolhe elle como tinha ganhada «quei-

mes de Dezembro de M. D, x, na or- la cidade, &que tem>aque os Mouros
dera feguinte. Delna porta dos Gaphos vitflem lobrelle, & lha tomailem, lhe

ate Alcaçoua os de Almedina, com to- mand< u logo trezentos homens, &
dolos Bárbaros que habitão antre Aza- após eltes íoi elle em pelica, com no-

mor, & çatim, & parte deOllezobeih, uecentos, & elteue três meies em ca-

da outra parte dalcaçoua ate o mar fim com eltesmil, & duzentos homens
pêra Guarniz Olledambram Litahely, a lua culta, nem fe quis partir dalliate

com Olledambram dizeanay , com ai- a cidade nam ficar legura. h, tornando

guma parte dos de Olezobeth , & Bar- a Hiltoria , com elta geme da ilha da
baros de Xeatema. filie cerco fe aca- madeira, & com a que então h-iuia na

bou de p >er de mar a mar aosxxiijdo cidade ordenou Nuno Fernandez as

mes lobredito , com muitos baililho- eltancias no modo feguinte. Da banda

ens, tranqueiras, & baluartes, em que da porta Daguz, delda torre que elta-

aiíentaram alguma artelharia de rerro, ua junto domar deu acapitania arran-

ca metal. Nuno fernandez , como teue cileodabreu, & a dous feus irmãos,

pelos melmos mouros da terra, a no- filhos de loam fernandez do arco d*

ua deite cerco, auilou el Rei per via ilha da madeira, na qual eitancia auia

de mercadores Chriitaós que refidião cinco torres & oitenta braças de mu-
em Azamor, & alli per via do Caitel- ro , dalli pêra cima com a porta de
lo de loão lopez de liqueira, que he o Guarniz deu a guarda a Chriltouam

de Sancta Cruz, como per via de Ca- Freire, em que hauia oito torres, &
lez, & como meirno recado defpachou cento, & catorze braças de truro: De
hum nauio a ilha da madeira, donde- Chriltouao Freire pêra cima coivra a

lhe acudio muita gente nobre, & lhe Alcaçoua guardaua loam fmeraldo,
maadou a molher de Simam Gonçal- filho de loãoFJmeraldo da ilhadama-

uez da camará capitão, & gouern»dor deira, em que hauia noue torres, &
deita ilha, por elle então andar na cor- cento, & trinta, & cinco braças de
te, huma grande companhia de íolda- muro. Acima delles eitaua Luis Da-
dos a lua culta , de que hia por capitão touguia , filho de Francilcaluerez pro-

Lmanuel de Noronha, irmão de bimaõ uedor da mefma ilha, em cuja capita-

Gonçaluez ho qual Simam Gonçaluez, nia caiam noue torres, com cento, &
foi homem mui magnifico, & liberal, três braças de muro. Dalli ate a Alca-

porque aliem de luas grandezas, elle çoua , em que a doze torres , & du-

acudio íempre com muita gente , & sentas, & quatro braças de muro, deu
Nu-
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Nuno Fernandez a guarda a dom Ro-
drigo denoronha, debaixo de cujaca-
pitania eítauam os Judeus da cidade,
de que eram capitaens Ifac benzamer-
ro, &ifmael, da primeira torre Dalca-
çoua ate a torre grande era a eftancia
de loaó de freitas, &. de feu irmão An-
tão de freitas da ilha da madeira, da
torregrande era capitãoGonçalomen-
dez çacoto Alcaide mor da cidade, no
baluarte que eíta ao pe deita torre gran-
de eltaua também loam homem, que
aqui deu finais de fuás acoitumadas va-
lentias, como o lempre fez em todalas
coufas em que fe achou. No qual ba-
luarte le pos a mor parte dartelharia

grolla que hauia na cidade, por fer o
lugir em que mais feruia, do efpaço
que lu da torregrande atenatorreque
elta lobre a porta Dalmedina tinha cui-

dado Gonçalo martinz valente, da por-
ta Dalmedina peia cima era a eftancia

de dom Bernaldo emanuel, camareiro
mor dei Rei que tinha doze torres, &
cento, & quarenta, & fete braças de
muro, dalli pêra baixo era a eftancia de
dom Garcia de ça coleima, com féis

torres, & letenta braças de muro, &
porque Pêro de brito da ilha da ma-
deira chegou a çafim depois de ferfei-

ta a repartição das eílancias, Nuno fer-

nandez lhe deu três torres , entre as

de dom Bernaldo, & dom Garcia, da
eitancia do qual dom Garcia pefa bai-

xo tritaua Aluaro de faria, cunhado de

Nuno íernandezdataide, a quem cou-
beram cinco torres, & feílenta braças

de muro, dalli ate o mar era a eftan-

cia de Emanuel cerueira, com Aluaro
mendez cerueira feu irmão em que en-

traua a porta dos Gatos, no qual efpa-

ço áUia cinco torres, & fetenta braças

de muro, entrando hi o baluartenouo
da Abderamhão: da banda do mar, em
que a doze torres, & duzentas, & dez
braças de muro eítaua Nuno vaz natu-

ral de Beja, com menos gente da que
auia em nenhuma das outras eítancias,

porque o cerco dos Mouros nam che-

gaua a praia , de maneira que tinha a

cidade de çarim em circuito neíte tem-

po que eranofía, mil, & trezentas, &:

vinte, & fete braças, entrando nefta
conta cem braças que a no lanço clal-

caçoua , & oitenta , & fete torres , o que
com muitos, & fermoios edeficiosque
nella auia dam manifeíto final de íua
grandeza. Repartidas as eítancias pelo
modo que tenho dito, ficouNunofer-
nandez dataide pêra nos combates acu-

dir aos lugares onde ouuelíe mais pref-

fa com o Adail Lopo barriga, &Nuno
gato contador da cidade, & alguns fi-

dalgos, & caualleiros em que entra-

uam dom IoãoHenriquez, dom Kran-

cifco de noronha, Emanuel de Noro-
nha , dom loão de noronha & Ioão dor-
nellas, todos da ilha da madeira, do
qual loão dornellas, por fer pelToa mui
calericada, contiaua o capitão tanto,

que a reuezes tinham hum delles ha
vella da prima, & o outro da alua, &
as outras duas eram do Adail, & do
contador Nuno gato, o que alíi orde-
nado Nuno fernandez íahio da cidade
aos vinte dous dias domes de Dezem-
bro ( que foi hum dia antes de fer de
todo alfentado o cerco) com trezen-

tos, & fetenta de cauallo, & cento de
pe, & quatro peças dartelharia encar-
retadas, com a qual companhia fe pos
em huma atalaia com fua gente em or-

dem de peleja, fe os Mouros ovieiTem
cometer, dos quaes fe poferam ao re-

dor delle muitos de pe, & de cauallo,

fem oufarem de lhe chegar, o que ven-
do fe recolheo com fua gente ordena-
da vindo os Mouros ladrando trás elle,

aos quaes por ferem tantos que cobrião
a terra nam quis fazer volta, nem dar
licença a alguns fidalgos mancebos pê-
ra fairem da ordenança a efearamuçar
com elles, poitoque lha pediíTem mui
afficadamente , pelo perigo que niílb

auia , temendo que trás eítesfe defman-
dafTem outros, que era o que os Mou-
ros deíejauão pêra os tomarem a fua
vontade. Recolhido Nuno fernandez,
poTque tinha fabido pelas eípias que
trazia entre os Mouros, que ao outro
dia em que auiam da:abar de poer o
cerco, tinham determinado de dar de
noite combate a cidade, mandou pro-
ver todalas eítancias de muitas panelas)

de
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de poluora, fachas de cedro, & breu, femparar às ellancias, & a parte onde

alcatram, azeite feruente & fazer lu- mais aficaram , foi da banda de Guar-
mieiras lobelas ameas, o que vendo os niz, na ellancia de Francilco dabreu,

imigos , & a grande vigia que tinham em que chouiam letas, pedras de fun-

os da cidade deixaram de dar o com- das, & azagaias, de maneira que en-

bate por entam, & o deram a húa fex- cobriam o lol. Nuno fernaodez ;_nda-

ta feira, vinte, & lete dias do mes de ua a cauallo, vilitando todalas euan-

Dezembro com muito aperto, por- cias , acudindo aos lugares mais fiados

que chegaram ao muro alguns delles, onde deixaua da gente que coniigo

que pelos trajos que traziam parecião trazia, & porque os Mouros chegarac5

homens nobres , vellidos delcarlata, a cometer pela banda do mar, que era

armados de couraças muito ricas capa- a menos prouida degente , le deceodo
cetes, & alguns também com collole- cauallo, & com os que com elle anda-

tes, & aJarguas guarnecidas de cor- uam le pos naquella eitancia , ate que

doens d mro, & retrós, dos quaes os fe o combate acabou, que durou def-

inais luzidos eram os Mecenias, & A- nas onze -horas do dia, ate as três, com
larues de Azamor , a quem coube o tanto esforço dos imigos, que lem re-

combate da parte da porta Dalmedina, ceo dos muitos tiros de bombarda,
ate a dos Gaphos, em cuja companhia efpingardas beltas, & outros artericios

aíli dos hús como dos outros auia mui- de fogo com que os feruião di cidade,

tus efpingardeiros, beíteiros,& alguns chegaram ate os muros, com mantas,

bombardeiros mui deitros em tirar. A & eleadas , & o começarão a picar de

eiles que cometiam a pe , íeguiam ai- maneira que fazião japer algumas par-

guns de cauallo que os animauam en- tes delle entrada , & com as eleadas co-

tre osquaes auia hum acubertado,que meçauam a querer íobir , ao que acu-

como peifoa principal os mandaua a dindo os noUos lhes fezerão tomar por

todos. Com elte Ímpeto chegaram ao partido arredaremfe, ik deixar o com-
muro, trazendo eícadts, mantas, ai- bate , com perda de mais de féis cen-

ferces, picoens, & orficiaes pêra faze- tos que lhe matarão, & íem mais tor-

rem entrada, ao que lhe os noílos lo- narem a cometer a cidade, depois de
go acudiram de cima do muro com ti- a terem cercada dezalete dias, alie-

ros de fogo, fetadas, panellas de pol- uantaiã'^ o cerco ao outro dia, queera
uora, breu, alcatram, & azeite arden- o derradeiro deífe anno de Mil, &
do de maneira que os fezeram arre- quinhentos , & dez. No alcance dos

dar, com ficarem mortos de longo do quaes fahioNuno iernandez com qua-

muro mais dequatrocentos. Dadoelte trocemos de cauallo, & cem piaens,

combate logo aooutro dia pela manhã na qual laida matou a'guns Mouros &
fahioNuno fernandezdataide, comfos trouxe outros captiuos acidade, &fe-
oito de cauallo pela porta de Almedi- zera mor caualgada fegundo hião to-

na com prepoíito de tomar algu Mou- dos deíordenados, mas vendo a mul-

ro, pêra laber a determinaçam delles, tidam delles, &a pouca cantidade dos

o quenãopode fazer por ferviíto, mas feus nam quis íeguir mais adiante,

com tudo matou dous de pe, acima contentandoííe da mercê que lhe noí-

das ortas com que pos todo o arraial fo Senhor tinha feita. Neite cerco, al-

em reuolta, & alliferecolheoafeufal- lem dos capitaens, a que foram repar-

uo, osquaes como gente que nam po- tidas as eltancias , & pcllbas que no-

diaeílar muito tempojunta, pela gran- meei le acharam muitos fidalgos, &
de multidam que auia delia no campo, caualleiros por lembrança das linha-

tornaram a dar outro combate a fegun- gens dos quaes porei aqui os nomes
da feira, trinta dias do mefmo mes de daquelles que pude alcançar, dom
Dezembro, o qual foi tam apertado, Francilco deça , Simão da fylueira,

que alguns dos noffos começarão a de- Chriílouão de Mello , Henrrique de
Be-
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Betancurt, Aluarodataidq, Francifco pêra o fazer , mas fabendo que eram
de foufa o Clérigo António barreto, partidos a mondar feus paens, arreda-
Garcia da cunha, Rui de foufa, Geor- dos Dalmedina a duas, três, quatro,
ge mendez dataide , Sebaltião douli- cinco legoas, a (ombra do qual lugar
ueira, Fernam daluarez degà, Vafco andauam abrigados do receo que ri-

de PinaPeroLourenço demeHo, Nu- nham dos Portuguefes , determinou
nogilde villalobos, Perorabello, Brás deir dar fobreles, pêra o que fefazen-
caldeira, dalcunna ma letra, Perofoa- do preites lhe deu hum mouro, lobri-

rez, Fernam daluarez Daluim Gonça- nhodoutro que tinha captiuo.auifo de
lo nune/ pereira, António mendez, & como a huma legoa a traues Dalmedi-
leu irmão, filhos de Rui mendez , Al- na eitauão cinco deites aduares em que
uaro de poiares, António tinoco, Al
uaro do porto, loam cordeiro, Simão
anrrulho, & hum feu irmão, António
lamprea, LUis do loureiro, Fernão va

poderia dar , lem o fentirem, ofFere-

cemdofíe por guia ate o poer iobrel-

les.Nunofernandezconliderando,que
ainda que nam achalle eites aduares,

relia, Pêro botelho, loam do rego da poderia correr ate as portas de Alme-
madureira, Aluarorodriguez dazeue- dina, & dahi paliar adiante abufcaros
do, Henrriquegomez, que depois foi outros , que andauam mais alongados
meirinho dopaço, Chr.itouãodandra- dolugar, fazendo íuas mondas, partio
de, loampaez, Antoniocarualho,Rui húaquartafeiradenoite vinte, & dous
freire, loam Dnbanhadeira, Lopo da dias de laneiro de mil, & quinhentos,
Gama, Emanuel de maiorga, Gafpar & onze, com quatro centas, & trinta

derigueirò, Vicente ribeiro, André
caldeira Steuão daguiar, N'jnovaz pe-

reira, Francifco de veljofa, António
correa, Bernaldim de brito, Henrri-

que deparada, loão de Lisboa, Geor-
ge da maia, loam aluarez de lagos , Dio-
go fanchez Caítelhano, que veo Dan-
daluzia so focorro deite cerco, com
cincoenta , & hum belteiros, a quem
el Rei , aliem de lhe ter fatisfeito feu

foldo, & de fua gente, fez mercê, &
a(li a Aluarofernandez mecunho, Ca-
llelhano, que veo com cem efpingar-

deiros, poito que chegaíle o meímo
dia que fe o cerco leuantou.

CAPITULO XIII.

lanças, & cem piaens beííeiros, & ef-

pingardeiros, &fem decer chegouem
amanhecendo a huma Torre, onde lhe
o Mouro dixera que eílauam os cinco
aduares, os quaes nam achou alli , &
por fe aílegurar milhor mandou hasef-
cutas que paíTaíTem adiante aver fe os
podiam defcubrir, os quaes lhe torna-
ram com recado que os viram a mea le-

goa donde elle eííauz. Pelo que man-
dou diante Emanuel denoronha irmão
do capitão da ilha da madeira, que vie-
ra a focorro do cerco, como fica dito,

& com e!le cento & oitenta de caual-
lo, indolhe elle nas coitas, & trás el-

les comapionagem Andrecaldeira, &
loam de frei tas: Mas Emanuel de no-
ronha como eia mancebo, & defejo-

*Do que Nuno Fernandez dataide ca- fo de ganhar honrra, fe adiantou bem
pitaÕ, G> goueruador da cidade de mea legoa de toda a outra companhia
çafim pajfou em huma entrada que que vinha atras , o que vendo Nuno
fez per terra de Mouros.

DEpois deite cerco alguns dos Bár-

baros, & Arábios fe fezerão vaf-

fallos, & tributários a el Rei dom Ema-
nuel , & os que ficarão de guerra por mui trauado com os Mouros, do que
andarem juntos em cabildas com feus auifou logo per hum de cauallo Nuno>
aduares, não foi logo Nuno fernandez fernandez, que deixando em guarda
bulcar, íperando tempo conueniente da Bandeira Real, & por capitam da

mais

Fernandez dataide mandou Emanuel
cerueira com trinta homens de caual-

lo pêra o ajudar , fe diiíò ouueíTe ne-
ceííidade, & dizerlhe que fe tornai!»

que aífi era neceilario, oqual achou ja
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Biais gente Aluaro dataide fe foi a mor de todo os mouros que ferião mais de

preíTa que pode com los quinze de ca- mil piaens , & quatrocentos de caual-

uallo pêra onde Emanuel de noronha lo, os quaes íem nenhum receo o vie-

andaua pellejando de cuja companhia ram cometer com tanto esforço ,
que

mataram de numa lançada Aluaro ro- eíteue quafi a ponto de le perder, &
driguez dazeuedo chancerel dantre le nam fezera volta a elles o desbara-

Douro, & minho, & ferirão dom Ber- taram, na qual lhe pregaram três lan-

naldo emanuel de huma pancada que ças darremelTb no cauallo, com que le

lhe derão darremeíío no rolto com hú fez hum pouco atras para tomar outro,

pao, de que logo caio do cauallo ator- em que vinha hum leu pajé. Nefta vol-

doado, & o Mouro que o ferio fe lan- ta derribou Aluaro mendez cerueira

çou íobrelle, dan.loihe huma agutnia- hum Mouro, & Aluaro de faria matoíl

da per hum braço , mas vendo que o também outro, com tLdoelles aperta-

hia ípcorrer hum caualleiro
, per no- uam , de tal modo os nolfos , que qua-

me Alo.iíorodrigue/. , fealeuantou to- íi elliueram pêra fe fazer atras, por-

mando a lança de d ira Bernaldo, pêra que erão tantas as lançadas que atira-

fc defender com elu. No que eltando uam darremeflb, zargunchadas,& pe-

ambos trauados chegou George men- dradas que encobriam o ar. Lilando

dez dataide filho de loam dataide o affi a batalhaduuidofa, toinouaentrar

moyo de Loulé, & deu com os peitos nella Nuno fernandez a tempo que vio

do cauallo no Mouro, com tanta for- eltar hum feu efeudeiro, & loam ho-

ça que o derribou , após quem veo mem a pe defendendolle dos Mouros
Henriqu-go ne/„. Osqaaes, poítoque com as lanças, porque lhe tinham ja

fe o Momo logo aleuantafle, cvdefen- mortos os cauallos, ao que logo acu-

delfe c^mo muito esforçado caualleiro dio, & os laluou, loaõ homem ferido

o mataram, & ergueram dom Bernal- dehumapedrada, com quelhe quebra-

do que jazia no chão quafi defatinado ram dous dentes, & aííi oque trazia o

da pancada, & muito íangue que fe Guiaó com outra que lhe derão nate-

Ihe hia da ferida, & aífi o leuaram a lia de que ficou atordoado. Andando
Bandeira pêra o curarem, o qual nef- neíte trabalho lhe valeo o acordo que
te dia o fez como muito esforçado ca- teue de bradar três, ou quatro vezes

ualeiro ate o derribarem, & alfi o fez mui alto a elles, a elles , com que co-

fempre em todolos feitos de guerra em braram tanto animo, que leuarão os

que le achou , ate o matarem de huma Mouros per huma ladeira arriba , ÓV os

arcabuzada no alalto de hum Caftello apertarão de maneira, que em efpaço

no regno de Nápoles, onde íe achou, de três, ou quatro carreiras de caual-

andando por lua vontade fora deites lo matarão delles mais de trezentos,

regnos. Mas tornando ao que toca ao & os outros fugiram desbaratados de

negocio de Nuno Fernandez dataide, todo, lem lhe Nuno fernandez querer

elle chegou ao guiam que vinha com leguir mais o alcance, contentandofle

Emanuel de Noronha, quejadeixaua do que tinha feito, dando graças a

os aduares dettroçados, & trazia obra Deos polo laluar daqilelle perigo , em
de cem almas captiuas com muito ga- que lhe matarão féis piaens, & íeis ho-

do grollb , & meudo, donde ( eítan- mens de cauallo, que forão Aluaro ro-

dolhe Emanuel de noronha dando con- driguez dazeuedo , Nuno vaz de Beja,

ta do que paíTaua ) vio eftar a trauez & hum criado de loam dornellas, &
Dalmedina hua gr nde lornma de gen- dous fcâdeiros da ilha da madeira , dos

te de pe , pelo que fufpeitando o que que vierão com Emanuel de noronha,

podia íer, fe ajuntou com a batalha, òc loam de Lisboa que foi hum dos que
prendo toda a gente em mui boa or- mais fe meteo entre os Mouros, os fe-

denança pêra pellejar, feo vieíTemco- ridos foram muitos, & affi fe começa-

ineter, o que fazendo fe defeubriam rão de recolher com fua batalha , &
azes
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azes ordenadas. Mas poíto que aquel-

les Mouros ficaíTem desbaratados nem
por ilfo deixaram de fe ajuntar com
outros que lhe acudiram que fariam

per todos mais de oitocentos de ca-

uallo, & vieram íeguindo Nuno fer-

nandez ate legoa cc mea da cidade de
çafim , onde chegou com aíTaz de tra-

balho, entre as dez , & onze horas do
dia. Aspeílbas conhecidas que íeacha-

ferreira, Sebaftiam douliueira , Mar-
tim calado deSetuual, Simam de vila-

rinho de Lagos, & Inácio debulhoens,
o contador Nuno gato nam foi neíle ne-
gocio , porque Nuno fernandez o dei-
xou na cidade por capitam da gente
que nella ficaua , receoíb que a de 01-
ledambrãoqueeítaua a duas legoas dal-

li, viefle correr, o que poíto que nam
fez, em elle tornando lhe fahio ao ca-

ram em todo eíte negocio, foraõ, dom minho huma legoa, &mea da cidade,
Bernaldo emanuel , que fahio ferido

no roíto, Emanuel de noronha, Ema-
nuel cerueira, Chriítouam íreire , bi-

mam da fylueira que foi ferido de hu-
ma lançada no roíto, dom Garcia de-
ça çoleima, Aluaro mendez cerueira,

dom Rodrigo de noronha, Aluaro de
faria, Pêro lourenço de mello , Pêro
debrito, Mem de brito leu filho, Gon-
çalo mendez çacoto , Bernaldim de
Brito, Erancifco dabreo, loam efme-
raldo, António de lima Eernam dal-

uarez degà, loam dornelas que veo
ferido de huma lançada nos peitos,

loam de freitas, & o Adail Lopo bar-

riga que foi ferido em hum braço , Dio-
go lanches Caltelhano, Pêro Soarez,
Rui gonçaluez, Vafcode pinna, An-
dré caldeira, Brás caldeira ma letra fi-

lho deloaõaluarez caldeira ma letra ci-

dadão de Lisboa , rodrigo rabello , Vi-
cente ribeiro , Chriftouaõ rapofo , Luis
gonçaluez que foi ferido em húa perna
dequefaleceo depois defer na cidade,

Hector gonçaluez feu irmam, André
ramirez Caftelhano, loam do rego de
madureira, Aluaro do porto , Duarte
dabreu, Eernam peltana, com três fe-

ridas, Pedraluarez filho de Lourenço
mendez de Lagos, Ruiteixeira, Mar-
tim teixeira feu irmam, Nuno vaz pe-

reira, Lopo da gama , Gaípar de figuei-

rò, Fernam daluarez Daluim, Gonça-
lo valente, Francifco da velofa, loam
Paez Spinofa Caftelhano , António
mendez da ilha da Madeira, Eernam
dominguez, António barreto , loam
homem que veo ferido no roíto, dom
Erancifco de noronha, Henrrique go-
mez, Chriítouam de fande da ilha da
madeira, George da maia, Erancifco

leguindoo ainda os outros Mouros,
dos quaes todos íe desfez com aílaz

trabílho, de maneira que nelta entra-
da lhe mataram treze homens de pe,'
& de caualo, &dezafetecaualos afora
mais trinta que roandoumatar emtor-
nando , que de caníados nam podião
ir adiante, pornam ficarem aos Mou-
ros, aliem do que foi conítrangido de
deixar toda a caualgada, carriagem,
& azemalas, em que leuauam o alfor-
ge, & outras coutas necelTarias.

CAPITULO XIV.

'De outra entrada que Nuno Fernan-
dez fez per terra de Mouros nefle
mefino an/to, de que ouue grande def-
pojo , & do tributo que os Mouros
daquellas prouiticias pagauam ca-
danno a el Rei dom Emanuel.

D Epoisdeíla entrada fez Nuno fer-
nandez outras nomefmo annode

M.D. xi, perauifodehum Mouro, cu-
ja molher, & filhos tinha captiuos, de
quem íoube que três legoas aliem de
Conte, que fam oito de çafim, eftauam
xxv aduares , dos quaes a Almedina
aueria duas legoas, mas porque fenaó
fiou do Mouro, mandou coro elle Luis
gonçaluez que alli viera Darzilla, &
era mui bom homem de campo , &
Diogo lopez almocadem, & Spinofa,
os quaes chegaram a hum cabeço que
eflaua mea legoa fobeios aduarez , don-
de virão os fogos, &por lhe nam fen-
tirem a trilhados cauallos, namquife-
ram paíTar adiante, & fe tornaram pe-
ia çafim , onde chegarão ao outro dia
em faindo o foi. Sabido per Nuno fer-

Oo nan-
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nandez o que paíTaua, porque nacida- becas de gado meudo, & de mil bois,

de eitauão entam muitos Mouros dos & vacas, & trezentos camelos, caual-

que vinhão com mercadorias, & man- los, afnos, & beítas muares, & capti-

timentos em que aueria mais de féis- uaram quinhentas, & iefíenta, & lete

centos, mandou logo tomar as portas, almas, deixando mortasnocampo bem
& defender aos porteiros, & guardas, trezentas. Era tamanha eíta caualgada,
que Mouro nem ludeu, nem Chrittão que tomaua mais de mea legoa, pelo
deixatlem fair fora (em feu mandado, que temendoire Nuno íernandez que
O que feito mandou tocar as trombe- deffem os Mouros íobrelle pêra poder
tas, &no meímo dia em anoitecendo, caminhar mais a íua vontade, & com
que erao xxiij Dourubro partio com menos per jgo, por eftar longe de C,a-
quatrocentos, &fefTenta de cauallo,& fim, & o caminho ier mui roim man-
quinhentos de pe. Neíle tempo che- dou alargar todo o gado meudo, & ca-
gou a cidade Içabulbaquer , homem meios & com os demais começou de
principal da Garabia , o qual vendo caminhar com fua vanguarda , reta-

Nuno íernandez armado com fuagen- guarda, & alas em ordem, na qual ia-

te, fe lhe lançou aos pes, com outros zendo leu caminho, lhe veoíalaratra-
fete Mouros honrados , pedindolhe ues deConte com fos dousdecauallo,
que ouuelíe delles piedade, &nãofof- & quinze piaens Cide Ihea Bentafuf,
fe dar nos feus aduares, que fobre fua aqueixandoíTe delle pelo nam ter oc-
fe, &faluo conduto mandaram vir pe- cupado naquella entrada, dizendolhe
ra par da cidade, donde eitauão a duas que fe fe elle achara no feito com a
legoas , eíte receo tomaram os Mou- fua gente, captiuaram mais almas, &
ros, pelo faluo conduto que lhes dera naõ deixaram nada da caualgada. Nu-
Nuno íernandez fenão eítenderamais noferaandez o abraçou, dandolheíuas
que a poderem ir , & vir a cidade fe- exeufas, que o Mouro tomou, aílico-
guramente, mas elle os fez aleuantar, mo as entendia, defpedindolle delle,
prometendolhes que cumpriria intei- com lhe pedir que em todalas coutas
ramente o que lhe elles entam pediam: que cumpriíTem aferuiço dei Rei dom
do que confolados lhes dixe que era Emanuel feu fenhor o ocupafle, por-
neceílario, afG elles como todolos ou que o adia de achar fempre muito leal,

tros Mouros. &ludeusqueeftauam na & verdadeiro. Defpedido Ihea benta-
cidade nam fairem delia ate elle nam fuf, fendo jaNuno íernandez com to-

tornar, &que o contador Nuno gato, da fua cavalgada aliem de Conte duas
que ficaua em guarda delia lhes faria legoas, lhe veo dizer Aluaro do porta
boa companhia. O que dito, deixando que parecia híía Bandeira branca com
as eítancias da cidade repartidas, to- gente de cauallo, pelo que fez logo
mou feu caminho contra os aduares, cerrar a caualgada , caminhando em
os quaes delcubrio em amanhecendo, fua ordem. Eítes Mouros erao Dalme-
lançados em hum valle contra o mar dina, &ferião ao mais trezentos de ca-

que feria pouco menos de mea legoa uallo, os quaes fem nenhum medo vie-

em comprido, pelo que mandou logo rarc ferir na retaguarda, de que forão
Aluaro dataide, & o adail Lopo bar- também recebidos , do primeiro en-
riga com duzentos, & cincoenta de contro, que fe não atreveram a fazer

cauallo diante, pêra irem dar nelles, mais que ir ladrando, & fazendo alga-

per huina banda dovalle, dizendolhes zaras, trás os nofTos, atelegoa, & mea
que faria o mefmo per outras partes, de C, afira , onde Nuno Kernandez en-
como lhe parecefleneceílario, o que trou com a caualgada ja de noite. Os
fe fez tam de fupito que os Mouros fi- homens conhecidos que fe acharão ne-
carão cercados no valle, & forão dei- fte negocio foram , dom Rodrigo de
baratados com pouca refiftencia , on- de noronha, dom Bernaldo emanuel,
de lhe tomaram mais de cinco mil ca- Chriítcuão freire, Simam da fylueira,

Alua-
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Aluaro de faria, Emanuel cerueira, Al-
uaro mendez leu irmam, dom Garcia
coutinho, Francifco dabreu, & léus

irrraos, António Barreto, loani Dor-
nellas, Steuão daguiar

, que eltaua por
feitor dei Rei na cidade António cor-
rea leão Flmeraldo, Luis Datouguia,
António de lima que veo ferido de
huma pedrada no rollo, Nunovaz pe-
reira , Chriitcuãode mello, Perc Lou-
renço de Mello , George Mendez da-
taide, Fernandaluarez de gà, Ferram
daluarez Daluim, Pêro botelho, Pêro
ioarez, Rui gonçalues, que foi ferido
de huma pedrada no roíto , Vafco de
pinna, Henrrique de Betancourt ,Ber-
naldim de brito, Francilco de velofa,

os filhos de Rui mendez , Inácio de bu-
Ihoens, Hedor Gonçaiuez, que fora

feitor, Gonçalo mendez çacoto,loam
de Lisboa, Andrecaldeiía, Aluaro de
poiarez, António carualho, Diogogo-
mez a quem mataram ocauallo, & el-

4e foi ferido nopefcoço, António bar-

ba, Rodrigo rabello, António tinoco,

Brás caldeira ma letra, & Chriltouam
dandrade : morreo Iomente hum lo-

brinho do contador Nuno gato por le

deímandar dos outros , entrando tan-

to perantre os Mouros, queomataram
lem lhe poderem locorrer. Depois de
Nuno Fernandez fer na cidade, ao ou-
tro dia pela manhã lhe veo fallar Iça-

bulbaquer com os outros Mouros que
alli deixara , ofierecendoffe a quere-

rem fer valTallos dei Rei dom Ema-
nuel, & pagarlhe tributo, &o mefmo
fezeram outros lugares, cabildas , &
aduares, os quaes me pareceo rezam
nomear pêra le faber quam grande
conquifta foi a delta cidade, & o gran-

de proueito queeíleregno recebia tios

tributos que toda aquella prouincia pa-

gaua, & grande trato de mercadorias

quenellaauia, deque aíli osChrittãos,

como os mouros, &ludeus fazião mui-
tos , & mui grcíTos ganhos. E porque
lhea bentafuf foi a caufa principal dei

Rei ter tantoproueito deita cidade, he

neceffario a quem iíto ler , que tenha

lembrança do que no capitulo em que
íe trata da tomada delia fica dito, de

como elle veo a efe rfgno dar fuás

delculpas a el Rei dalgúas coufas que
lhe punham , que cometera contra leu
feruiço, do que deu de íim tam boara-
zam, que aliem de lhe el Rei fa7er mer-
cê, lhe aflentou íoldopera elle, ouvin-
te criados léus, com titulo Dalcaide da
prouincia da Duecala , que depois pos
teda a obediência dei Rei, & não tão
Iomente fezvaflallos com ajuda de Nu-
no fernandezdataide, os delta prouin-
cia, & doutras deíno rioDazamor ate

o Mogador de longo dacolfa, & atra-

ues do mar ate os montesClaros aliena

deMarrocos, mas ainda os fez obrigar
a pagarem cada annocerto tributo, af-

li antes deite cerco, como depois. O
qual tributo, & páreas ( por eltarern

debaixo da Bandeira Real deites reg-
nos) pagauam pelo modo feguinte.

5[ tem. Primeiramente os de Abida
pagauão milcargasdecamello,ame-
tade em trigo, &ametade emceua-
da , contando dous de ceuada per
hum de trigo, & quatro cauallos.

% item. Garabia, & C,eja outros mil
camellos de trigo, &ceuada, &qua-
tro cauallos.

^f Item. OlleidambramLithalli outros
mil camellos de trigo, & ceuada,

&

quatro cauallos.

5[ item. Olledambrão Difcauai outros
mil camellos de trigo, & ceuada, &
quatro cauallos.

% Item. Xiatima outros mil camellos
de trigo, & ceuada, & quatro ca-
uallos.

*f[
Item. Os Arábios Dofidemete ou-
tros mil camellos de trigo, & ceua-
da, & quatro cauallos.

% Item. OsDalmedina outros mil ca-

mellos de trigo, & ceuada, & qua-
tro cauallos. Dauam eítes Dalmedi-
na, aliem dos mil camellos, a renda
do pão que os Árabes traziam a VII -

Ia que era huma grande fomma/nos
quaes camellos montauam três mil

,

quinhentosde trigo, a rezãodequa-
reta alqueires acamello de noíTa me-
dida, & três mil, & quinhentos de
ceuada a rezam de oitenta alqueires
a camello.

Ooii 5[ Item
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% Item. Os de Aguz, Acher, & Na- &gouernador delia ,&Nunogatocon-
mer que eraõ do cofnto deitas cabil- tador, & outros oiticiaes dei Rei, em
das , & lugares ,

pagauão o que lhes cujo poder deixauão feus filhos ,& pa-

montaua iotdo a liura, & mais qua- rentes em arrerens, para mor feguran-

tro ralcoens girifaltes primas. ça das pazes.

Efta renda tinha el Rei dom Emarwel CAPITULO XV.
emC,arim, afora a dalfandega da mef-

ma cidade, & outros direitos que lhe T>o que T>uaríe de Lemos faffou de-

pagauam, aíli Chriíiãos, como Mou- pois de /cr cm Ormuz, ® na índia

ros, & Iudeus das mercadorias em que atte Jc partir para o liegno.

alli tratauam, o qual tributo, & obe-

diência que dauam elt.es Mouros, eu A Trás fica dito o que Duarte de le-

achei per lembranças dos contadores, x"\ rnos fez ate chegar a Ormuz, de-

feitores, & almoxarifes dei Rei que re- pois de por falecimento de leu tio Ge-
cebiam eíla renda em C.alim, do que orge daguiar ler elegido, em Moçam-
tambem dateltimunho Ioão leam ícri- bique, por capitam darmada que auia

ptor Arábigo, homem mui docto , & dandar no cabodeGuardafum,&por-
de muita authoridade que fe fezChri- que ainda nam íahi da ordem acollu-

ítão em Roma no tempo do Papa Leaõ mads , que he fazer juntamente men-

Decimo, & compôs muitos liuros em çam do que os capitaens paliaram em
Arábigo, entre os quaes fez hum que luas viajens, trattarei íummariamente

intitulou dadifcripçãoDr.fnca.&cou- nelte anno deM. D.xi, oquelheacon-

ías notaueis delia, na fegunda parte do teceo depois de fer em Ormuz ate tor-

qual fallando na cidade deC,arim tra- nar a Lisboa. O qual em chegando a-

ta deites negócios, èc diz mais que el- quella cidade mandou dizer a el Rei,

le mefmo fora per mandado dei Rei de & a Cojeatar que elle trazia regimen-

Fez, & doSerife, Principe deSus, & to dei Rei dom Emanuel leu Senhor,

Dchea, fallar com lhea Bentafuf pêra emquelhemandaua queem tudooque

o dilthrair do feruiço dei Rei dom E- lhes cumpiiíle os ajudafle , & fauore-

manuel, o que mm pode fazer, & que ceíle, pelo que lhes pedia, que íem

depois diíto no anno do Senhor MD. lhes lembrar o que paliarão com Afon-

xiij, fora elle mefmo a Marrocos, & lo dalbuquerque lhe qnííefiem dar li-

nchara a cidade qaafidefpouoada, com cença pêra fe acabar a fortaleza, por-

medo dos'Portuguefes , tellemunho quefazendofle ficaria a cidade maisfe-

abaítante pêra fe poder crera verdade gura, pela obrigação em que os Portu-

dette negocio, o qual meconfirmoude gueles ficauam de a guardarem, &de-
todo huma car\a que achei entre ou- tenderem. Cojeatar que abíolutamen-

tros papeis dos negócios delta cidade te gouernaua el Rei lhe reípondeo,

de C,afim, que lhea Bentafuf fereueo q. quanto a fortaleza era exenfado

a el Rei dom Emanuel, em que parti- falai Mito, porque per nenhum modo
cularmente lhe daua conta das coutas estiar?. 1 Rei de confentir, masque tu-

que tinha feitas por leu feruiço, entre do o demai? que tocaua ao contrato

os quaes era há , terlhe polto debaixo das pazes que fezerãocom Atbnfodal-

de fua jurdiçu , & fenhorio os Mou- buquerque, eítauam preites para cum-
ros que habitaó defneC,afim, & Aza- prir, & lhe dar logo os quinze mil xe-

mor ate aliem de Marrocos , aiTentado rarins, que eram obrigados pagar ca-

coro elles o tributo, & páreas que lhe danno, fobelo que foram, & vieram

auiam de pagar, cedifto feito lua? feri- muitos recados, mas em fim vendo
pturas, & contratos, os quac> lhes fazia Duarte de lemos quão pouca gente ti-

vir fazer a mefma cidade de çatim pe- nha pêra cometer a cidade, polt'>que

ranteNuno fernandezdataide capitão, contra parecer de alguns da frota, re-

cebeo



dei Rei dom Emanuel. 293
cebeo os quinze mil xerafins, & por Afonío os quaes por o feu nauio dar

não fer tempo pêra tornar açacotora com tempo a coita fembarcaram am-
elteue alli dous meies em muita paz, bos na nao do mefrno Antão nogueira
ò: amizade com el Hei, & com os da pêra com elle andarem as preías , ate

ci íade, que a todolos Portugueiesque que Duarte de Lemos tornaiie deMe-
liiam a terra faziam muita cortefia, & linde os quaes andando entre o cabo
banqiu-teauam, òc feítejauam como íe de Fartsque, & o de Guardafum fe

foram feus naturaes parentes, &ache- encontrarão com hua nao muito gran-
gados, a cabo dos quaes fe fez a vella, de de Cambaia da cidade de Reinei,
ik foi ter a Mafcate , donde delpedio a qual tomarão per força, & com eila

Vafco da fylueira pêra Índia, pedir / pela muita riqueza que trazia) fe fo-

naos, & gente ao Vicerei, com quem rara caminho da Índia, paíTando logo
1 1 ndou Antão nogueira, cunhado do o capitam da nao , & Mouros princi-

melmo Duarte de lemos, pêra tornar pães a Antão nogueira, & na nao dos
por capitam da nao, por quanto Vaf- mouros poferão pof capitão Fernaõ la-

co da fylueira, & Diogo correa que come, com alguns Portugueles. Oque
com elle também hia, auião de tornar feito fendo tanto auante comoBatica-
da Índia por capitaens de duas gales la lhes deu hum temporal por dauante
que o Vicerei auia de mandar a Duar- com que o piloto Mouro leuou a nao
te de lemos, os quaes defpedidos, el- de Cambaia a Dabul, onde fe perdeo
le fe pardo de Mafcate, & chegou a na coita, & Fernão jacome, & os ou-
çacotora no começo de Nouembro, tros forão leuados captiuos ao çabaim
onde logo deu polle da capitania da dalcão. Com a mefma tormenta fe foi

fortaleza a Pêro ferreira fogaça, & da Antão nogueira perder na enleada de
alcaidaria mor a António ferreira feu Cambaia diante do lugar de Damão,&
iobrinho, & a capitania dafua nao deu morreo dom Afonlo por fe lançar ao
a Simão de lemos feu irmão. E porque mar, em a nao dando em feco, & os

depois de fer na ilha adoeceo de fe- outros que fairam depois efcaparam,
bres, & a terra fer doentia, fe foi cu- & forão leuados a el Rei de Cambaia,
rar a Melinde, mas antes que partilTe que Iam os que efcreueram a Afonfo
deixou ordenado que com o primeiro Dalbuquerque pelo embaixador do
tempo fe foífe Francifco Pereira de mefmo Rei como atras fica dito. De-
berredo pêra índia, & leuafTe configo pois da partida de Antão nogueira, ef-

dorn Afonfo de Noronha, & Fermõ ja- tando Afonfo Dalbuquerque em An-
come, cunhado do mefmo dom Afon- chediua, mandou Francifco pantoja

fo, ao qual Duarte de Lemos Afonfo com huma nao a çacotora pêra traze-

dalbuquerque fcreueo de Cochim per rem dom Afonfo de noronha, o qual
Antam nogueira, excufandofle de lhe Francifco pantoja atraueffando o gol-

nam mandar logo nãos, o que deixaua faõ da coita da Índia , depois de ter paf-

de fazer por cato do defaítre dedle- lada hua grande tormenta, achou hu-
cut, do qual auia medo que refultaf- ma nao dei Rei de Cambaia de oito-

fem na Índia algumas nouidades , mas centos toneis, chamada Meri, de que
que lhe prometia deelleempefloalhas era capitão hum parente dei Rei, por
leuar , porque dererminaua de ir em nome Alecão , com a mefma tormen-
bufcs dos Rumes, & que de caminho ta alijara muita mercadoria, & lhe

fperaua em Deos de fe terem ambos, quebrara o mafto grande ha qual fe

&<\ dom Afonfo de noronha feu fobri- lhe vendeo aos primeiros tiros, por os
nho fcreueo que feviefTe logo, porque Mouros virem muito desbaratados &
eítaua prouido por el Rei da fortaleza canfados da tormenta. Com eítanaofe
de Can^nor. Com eíte recado chegou foi Francifco pantoja a çacotora, on-
Antão nogueira a çacotora, onde achou de achou Duarte de lemos, & por ea-

Fiancilco pereira de berredo, & dom pitara da fortaleza Pêro correa, irmão
de
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de Diogo correa
,
que eftaua captiuo prometco fazer , com tudo e!!e no que

em Cambaia da qual o proueo Duarte podia contrariaua as couias de Afonfo

de lemor> , por íer rallecido Pêro fer- dalbuquerque, anichelandoas, & dan-

reira fogaça, & feu fobrinho António do a entender que era hiltoria querer

ferreira ettar muito doente. Depois tomar Goa, que nem iffo importaua

de Francifco pantoja fer em çacotora nada 'ao ieroiço dei Rei, nem elle a

Duarte de Lemos lançou mão da nao auia de tomar ao que lhe nam faltaua

Meri, & do que ne!la vinha, mas pof- fauor de homens que não queriãobem
to que Kraneiíco pantoja proteítalíe, a Afonlo dalbuquerque o que elle def-

que aquella prefa pretencia a Afonfo fimulaua com muito fifo, & lufrimen-

Dalbuquerque como gouernador que to. Andando aíli neítes tratos, de que
era da Índia, Duarte de lemos allegan ie ja começauam a recrecer efeanda-

do que fora tomada noslemioes dafua los , & palauras delcubertas , chegou
capitania, & gouernança qne'eradef- huma nao da companhia de Gonçalo

no cabo de Guardafum ate Cambaia, de lequeira, em que veo huma via de

mandou defearregar da nao tudo o cartas pêra Afonfo dalbuquerque, com
que lhe aprouue, & o demais com os huma para Duarte de Lemos, perque

captiuos mandou deixar nella, pêra a lhe el Rei mandaua que eniregalle as

leuar coníigo a índia, pêra onde fe Io- nãos que trazia a Afonfo Dalbuquer-

go partio : a caufa de fua ida era pêra que & fe tomalTe pêra o regno. Com
pedir nãos a Afonfo dalbuquerque, & eltas nouas abrandou Duarte de Le-
refazer ha fua frota pêra tornar outra mos, & ficou Afonlo Dalbuquerque
vez aguirdar acoita deCambaia como defafíbmbrado delle, fa^endolhe com
tinha por regimento. Partido Duarte tudo muita cortefia, mas nem iíto aba-

de Lemos de çacotora fem na viajem ltou pêra lhe Duarte de lemos manter

lhe acontecer coufa que de contar fe- a palaura que lhe dera de o acompa-
ja , chegou a Cananor na entrada do nhar na tomada de Goa. tntre todos

mes de Setembro de M. D. x. onde eltes negócios nam lelquecia Afonfo
Afonío Dalbuquerque o recebeo mui dalbuquerque dos que eltauão capti-

honrradamente, & a feu requerimen- uos em Cambaia, & porque o capitão

to mmdou loltar Simão dandrade, & Alecão , que fe tomou na nao Meri,

os outro; que ainda tinha prefos pelo era homem principal naquelle regno,

cafo que aconteceo em Goa naexecu- tratou com elle , que a troco de fua

çam de Rui diaz, & os ouue por relti- pelloa fezefTe com el Rei que lhe def-

tuidis nas luas capitanias faluoGeorge fe os Portuguefes que la eitauam, &
fogiça que foltou fobre fua menagem, pêra fe dilTo faber ha reporta com bre-

mas os outros nam quiferão aceptar as uidade, elles ambos efereueram a ei

capitanias , dizendo que fe auiam dir Rei per hum mercador Gentio mora-
pera Portugal, que por iííb não tinhão dor em Cananor, ao qual Afonfo dal-

dellas ne:e!liiade, com tudo elles as buquerque mandou que particular-

tomaram depois, &fe acharam na to- mente íoubeíl^ os nomes de todos

mada de Goa, como fica dito. Depois porque ainda não tinha certeza da mor-
de Duarte de Lemos fer em Cananor te de feu fobrinho dom Afonfo de no-

Afonío Dalquerque lhe deu conta de ronha, o.qual mercador negoceou tu-

como determinaua tornar fobre Goa, do também, per via de Miligupi, pef-

pedindolhe que quileife ir com elle, íoa principal rm corte dei Rei deCam-
auendo refpeito quinto importada a- baia, & muito leu priuado, que trou-

quella cidade ao feruiço dei Rei, fo- xe configo Diogo correa, & Francif-

bello que ja tiuera muitos conf^lhos, co pereira de berredo pêra virem ne-

nos quaes toios fe afTentara qus a pri- gociar oque tocaua aorefgate dos que
meira coufa que fezelle deuia de fer la ficauam, & de Alecão, os quais

aquella o que. Duarte de Lemos lhe acharam Afonfo Dalbuquerque em
Goa,
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Goa , & por delles ter neceffidade , por tenças , & dinheiro, & para n^ mais atra»

ainda não ter aíTentadas as coufas que her a quererem ficar na cidade , lhes

cumpriam a defenfam da cidade, & fazia muitos fauores, viiitandoos em
ilha, os não quis deixar tornar aCam- fuás caías, chamandolhes filhos, & fi-

baia, polto que lhe dixeíTem que ti- lhas, fazendolhes hadefpeíadasvodas,
nhão prometido a el Rei de o fazer, & acompanhandoos no dia do recebi-
Ihe leuar recado feu dos negócios que mento a egreja , com trombetas, &
lhes encomendara de tratar com elle atabales, de maneira que conuertiarn
de fua parte, aosquaes por entam não outras molheres da terra a fe fazerem
pode refponder , & o fez depois. E Chriítãs, & aos Portuguefes a lhaspe-
porque demos fim a viajem de Duarte direm emeafamento. Alem dilto man-
de lemos , & aíli a de Gonçalo de fe- dou de nouo laurar moeda douro, pra-
queira elles fe partiram deCochim pe- ta, & cobre, nas quaes coufas andando
ra oRegno, Gonçalo defequeira com ocupado &emtod?!asmais que lhe pa-
todalas nãos de fua capitania faluoa de reciam necelfarias pêra deixar ailha,
Emanuel da cunha que fe perdeo co- & cidade leguras, em boa ordem quan-
mo fica dito, & Duarte de lemos com do fe foiíe, lhe chegarão embaixado-
quatro nãos em capitania por fi, onde res de alguns Reis, & lenhores da In-

chegaram todos afaluamentoneítean- dia, dosquaes o primeiro foi o dei Rei
no de doze, excepto Gonçalo de fe- de Haticalla, que lhe trouxe as páreas
Queira que inuernou em Moçambique, que deuia , ofTerccendolhe lugar pêra
& em laneiro do anno de Mil, & qui- fazer fortaleza, em qualquer parte da
nhentos, & treze entrou no porto de cidade que quifefíe. OíenhordeChaul
Lisboa onde alguns dias depois de fua mandou também as páreas que deuia,

chegada o mattou hum bombardeiro deího tempo do Vieerei, & aíli huma
da fua nao, Geldres denação, por lhe nao carregada de mantimentos. Os
ter embargado o foldo, & não confen- outros embaixadores foram dei Rei de
tir que lho pagaflem os officiaes dos Naríinga de Calecut, de Cambaia, de
almazens. Vengapor, deOnor, & de outros, of-

ferecendoffe todos a Afonfo Dalbu-
CAPITULO XVI. querque , pêra o que lhe delles cum-

priííe, de maneira que erão tantos os
*Do que AfonJoUalbuquerque fez, ate embaixadores, & outras peílbas prin-
je partir de Goa, ® dos embaixada- cipaes que cada dia vjnhão a Goa, que
res que alguns Reis G> Jenhores da parecia ler a corte de hum grande Rei

:

Índia lhe mandaram depois de Jabe- eítes todos detinha com lhes reipon-
rem que tinha tomada ejla ilha , Ç£? der muito de vagar, peraaííi verem as

a cidade. coufas que ordenaua pêra regimento
da Ilha, & cidade, & o que fazia pêra

LAnçados da ilha de Goa todolos defender a ilha dalguns c?pitaens do
Mouros, & Neiteas, Afonfo dal- C,abaim dalcão, que entam mandara,

tvuquerque proueo nas tanadarias, em fobrella, dosquaes o principal eraMi-
que pos officiaes Portuguefes, & pêra liqueagrihaje, que foi desbaratado pe-
que a cidade fe começaiTe de pouoar, los noílos, &fobre tudo pêra verem a
«ntes que fe delia partiíTe deixou cafa- armada que fazia pêra ir bufear os Ru-
blos mais de cento, & cincoenta ho- mes, a qual tendo jaquafipreítes, man-
mens, os mais delles criados dei Rei, dou Diogo Fernandez de Beja a çaco-
com as moças que tomara em Goa da- tora, pêra derribar a fortaleza, pola
quella vez, &daoutra, que jaerãoto- ter por defnecefTaria,& recolher agen-
das Chriítãas, & deu a delles officios, te em três nãos que leuaua, de que 09
& a outros dos bens de raiz que toma- outros capitaens , que hiam debaixo de
ra aos Mouros, & Neiteas, & a outros fua bandeira, eram António de matos,

&Gaf-
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& Gafpar cam, & a Diogo fernandez ma noite, omaisfecretamente quépo-
mandou queemçacotora ofperafleate de, do que Afonfo Dalbuquerque toi

a rim de Maio, & que fe entam não ti- logoauilado, peloque mandou trasel-

ueíTe recado feu, le forte a Ormuz re- le as gales, & muitos bateis, pêra ho
ceber as páreas, & dahi fe tornaile fazerem tornar, & que le nam quilef-

pera Índia. Neíte tempo vendo Diogo le obedecer o metellem no lundo As
mendez de valcogoncellos como Afon- gales, & bateis, emquehia muita gén-

io dalbuquerque dellimulaua com elle te nobre , tk alguns amigos de Diogo
fem lhe dar auiamtnto pêra a viagem mende^, chegaram a elle andando as

de Malaca lhe íallou lembrandolhe vokas na baia da augoada, & lhe re-

quam bem o linha íeruido na tomada quereram por muitas vezes queletor-

deGoa, em que elle com toda a lua nalle, o que nam querendo fazer lhe ti-

gente, alem da muita parte que tinhaó raram de huma das gales por alto, com
em todo o trabalho lhe fezera fem ou- que lhe derrubaram a verga grande,

tra nenhuma ajuda, hum dos mais for- & da outra gale com hum tiro mais

tes,&milhoresbaluartesdacidade,ao baixo lhe mataram dous grumetes, o
que refpeitandolhe pedia que odefpa- que vendo Diogo mendez, & que o
challe, & deixarte leguir lua viagem, vento lhe era contrairo peralair, man-
Afonfo Dalbuquerque lhe pedio per- dou amainar, o que feito entraram na

dam por nam ter comprido com elle, lua nao todolos fidalgos que le alli a-

rogandoihe quedeíiltille daquellaopi- charam, & Rodrigo rabello que dillb

niam , porque nam era feruiço de Deos, leuaua o cargo fez logo vir das outras

nem dei Rei deixallo ir a perder, & nãos o capicaõ Hieronymo cerniche,
afliotinhaalTentadoemconrelho,por- mellres, & pilotos, & os leuou todos

que as coufas de Malaca erara de tan- prefos a Goa, & fe procedeo contra ei-

to pefo que feauiamiíter pêra ella mui- les judicialmente pelo Ouuidor Pêro
to maior armada, & nnisgentedacom Dalpoem, & dada lentença que Dio-
que le tomara Goa, mas que lhe pedia go mendez folie degradado pêra Por-
que o acompanhalle a ir a bufear os tugal, nas primeiras nãos que partif-

Rumes, & que da tornaviajem o def- íeia, & que entretanto eftiutlle pre-

pacharia pêra ho regno com tod.Uas fo íobrfe lua menagem na fortaleza de
auentagens que podelle, porque alli o Goa & que Pêro coielma perdelle a
merecia elle a el Rei feu tenhor, pelo capi^nia da nao, & folie degradado
muito feruiço que tinha feito , & que pêra Portugal , iíto porque nam defeo-

alíi lho auia defereuer. Delta repolta brira a Afonfo dalbuquerque a tençaõ
íe não contentou Diogo mendez, di- de Diogo mendez polto que não quis
zendoa Afonfo dalbuquerque que elle ir com elle, nem perailTo mandou de-
iria a Malaca, poílo que lhe elle pêra famarrar alua nao, que em quanto não
illò nam delle auiamento, o que fa- folie pêra Portugal eíliuede prelo em
zendo, faria o que lhe el Rei manda- Goa, òcque Hieronimo cerniche por
ua, & o deuera de ter ja feito, fe nam íer oque mais mouera Diogo mendeza
forão as palauras que lhedera, de que efte feito, & fe defendera as bombar-
o effèito era muito ao contrairo do que dadas das gales, & bateis que Afonfo
lhe prometera, com ilto fe defpedio dalbuquerque mandara pêra os faze-

delle, com tenção de leguir fua viajem, rem tornar, que forte degolado, & os
o que fabido per Afonfo Dalbuquer- pilotos , & meltres das nãos enforca-
que, mandou a Diogo mendez, & aos dos, dos quaes os primeiros, foram o
outros capitaens fobpena de degredo, piloto da nao de Balthefar da íylua

& perdimento de fazendas, que nam (que ficara doente em Cananor, ) &
partiilemdaquelle porto fem fua licen- o meltre da nao de Hieronymo cerni-
ça, & aos meltres fopenna das vidas, che , os quaes ambos enforcarão nas

Com tudo Diogo mendez fe par tio hu- vergas das melmas nãos em que come-
terão
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terão o delito. Ifto pos muito efpan-
to aos embaixadores, que ainda ahief-

tauão que íabendo a cauía, louuaram
muito ho que Afonfo dalbuquerque
fazia, com tudo porintercefiaõ de ho-
mens fidalgos os embaixadores dei Rei
de Naríinga, & de Cambaia, lhe pedi-
ram as vidas dos outros meítres, & pi-

lotos que ja leuauam a padecer , que
lhes concedeo mudando a pena da mor-
te em degredo pêra outras nãos , &
auendo refpeito a Hieronymo cerni-

che fer eltrangeiro, lhe reuogou de-
pois a fentença em degredo pêra Por-
tugal , & deu a capitania da nao de
Diogo mendez de Vafcogoncelos a

Fernão perez dandrade, que a tomou,
com íobriílo ter muitos comprimen-
tos com o mefmo Diogo mendez, &
ha de Hieronymo cerniche deu a dom
loam de lima & a de Pêro corefma a

Gafpar de paiua, & a de Balthefar da

filua, por elle eítar ainda doente em
Cananor, a Iaimes teixeira. O que af-

íi feito , começou de defpedir os em-
baixadores, d.mdolhes a repoíta, que
a luas embaixadas conuinha, & a ca-

da hum jóias, & outras coufas, fegun-

do a calidade do Rei, ou fenhor, per
cujo mandado vierão, os quaes todos
ie partiram delle mui contentes, lou-

uando iua prudência,& modo que ti-

nha nas coufas que a leu cargo cum-
priam.

CAPITULO XVII.

<De como Afonfo 'Dalbuquerquepartio
de Goa pêra ornar de Arábia, \S por
ca/ò de lhe o tempo 11am feruir arri-
bou& fe foi com a me[ma armada ca-

minho de Malaca , & do que lhe acon-

teceu ate la chegar,

ASfentadas todalas coufas que cum-
priam ao aíToflego fegurança , &

ordem do gouerno da ilha, & cidade

de Goa> deixando Afonfo dalbuquer-
que nella quatrocentos Portuguefes,
era que entrauam oitenta de cauallo,

& por capitão Rodrigo rabello de ca-

itel branco Alcaide mor Francifco pan-

toja, & feitor Francifco coruinel, fcri-

uaens loam teixeira, filho de loão pa-
çanha, natural de Alanquer, & Vicen-
te da coita, & as tanadarias arrenda-
das per cincoenta , & dous mil par-

daos forros pêra elRei, a hum Gentio,
per nome Melrrao , irmão dei Rei de
Onor, aquém, pêra as defender deua
capitania de cinco mil homens da ter-

ra, fe fez a vela caminho do mar de
Arábia no fim do mes de Março de mil

& quinhentos , & onze a buícar os Ru-
mes, & pêra fazer huma fortaleza em
Adem, & outra na ilha de Camarão,
que he no começo do eítreito do mef-
mo mar , por lho el Rei aíli ter fcripto,

a armada era de xxiij. velas , entre nãos
galeoens, nauios dalto bordo gales, &
galeotas , de que os capitaens erão, dom
loam de lima, Fernão perez dandrade,
Gafpar de paiua, Iaimes teixeira, Se-
baftião demjranda, Aires pereira Ge-
orge Nunez de leão, Dinis fernandez
de mello, Pêro dalpoem, Simão dan-
drade, António dabreu, Nuno vaz de
caítel branco, Duarte da filua, Simão
martinz caldeira, Afonfo peffoa, Si-

mão Afonfo bifagudo, Francifco fer-

rão, George botelho, Pêro dafonfeca
de caftro, bimam velho deloureMen-
dafonfo de Tanger, & António de fá.

A qual armada dous dias depois que
partio de Goa , querendo dobrar os
baixos de Pádua lhe deu hum tempo-
ral por dauante, com o mar taõgroflb
que fe poíerão ao pairo, & por dize-

rem os pilotos que aquelle vento era
geral, Afonfo dalbuquerque fe tornou
a Goa , onde teue confelho fobrefta

viagem, & foi aifentado, que pois le

lhe pafTaua o tempo, que deuia de ir

lobre Malaca pois o tinha pêra iiTo aí-

fazoado, pelo que fe fez logo a vela

peraCochim, donde tomou fua der-
rota pêra Malaca, deixando alli Pêro
dafonfeca de caffro, Mendafonfo Si-

mão velho, António de fa com outras
nãos, dequedeu a capitania a Emanuel
dela cerda, peraquena entradadomes
Dagofto fofTe correr a coita de Cale-
cut , & dahi a Goa , onde deixou por
capitam do mar Duarte de melo de

Pp Ser3
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Serpa. Partido Afonfo Dalbaquerque de trezentos que eram, mas porem os

com xix velas , & oito:entos Portu- do jungo fezeram de fupito hum fogo
guefes , & íeiscentos Malabares fre- de azeite mineral, que faz mui grande
cheiros, & adargueiros , antes de ter labareda, &nam queima quaíi nada, o
pagada a ilha de Zeiland , tendo ja to- q os nollòs vendo , com medo do fogo
mada numa nao de Cambaia, lhe deu não faltar nos feus nauios fe alargarão,

hum temporal com que fe perdeo a ga- & os do jungo depois delles idob apa-

le de oimam martinz, lera íe delia lai- garam ho fogo, & forão lurgir hum
uar mais que a gente, & hum tiro de pouco adiante donde fora a pelleja, o
artelharia. Acabada a tormenta , íe- que também a noíTa frota fez muito
guindo fua viagem tomou outra nao perto delle. tilando alli furtos apare-
de Cambaia que hia para Malaca, & ceo hum nauio da terra, a que cha-
da parajem donde fe eíta tomou ate a mam Pangueiahoa, quenauegam a re-

ilha de camatra tomou ouLras três de mos ec a vela,& Iam muito ligeiros, o
Cambaia, que também hiao pêra Ma- qual Afonfo Dalbuquerque mandou a

laca, todas carregadas de muita, &ri- Nuno vaz , & a Aires pereira que o foi-

ça roupa. O primeiro porco a que che- fem tomar com os bateis, & lhotrou-
gou foi o de Pedir, que he na meíma xefíem a bordo , mas os marinheiros
Ilha , onde lhe el Rei mandou noue do nauio vendo que os nollos lhe che-

Portuguefes, dos que ficaram em Ma- gauam fe lançarão ao mar, ficando nel-

laca, que alli vieram ter fogidos, dos leNahodabeguea com alguns íeuscria-

quaes hum era loa n vielas, que lhe dos, que fua ma ventura alli trouxera,

contou como alguns dias depois da os quaes le defenderam ate os mata-
partida de Diogo iopez de fequeira , el rem a todos, & Nahodabeguea cair de
Rei de Malaca mandara fazer jultica canfado com ficarem feridos todolos
dofiendara, polo querer matar a elle, nollos que entraram no nauio, que em
& fe lhe querer aleuantar com o reg- chegando a elle, depois decair lhe vi-

no, & que Nahodabeguea, Xabandar ram o corpo todo ataílalhado das feri-

dos Gentios, que fora o que fezera le- d;is que lhe derão lem delias fair ne-

uantar Malaca contra os noíFos, porfer nhu langue, mas em o delpojandodos
culpado na meíma treiçam fogira pêra vellidos, & dalgumas peças douro que
Pacem. Depois de Afonfo daibuquer- trazia lobre li , lhe tiraram do braço
que ter aíleatadas pazes , & amizade hfta manilha em que andaua hum olio,

com el Rei de Pedir , le partio pêra que era de humas alimárias que a no
cidade de Pacem , onde eíteue alguns regno de biam , que fe chamam Cabi;,

dias com fperança de auer a mão Na- ao qual em lhe tirando ella manilha fe

hoiabeguea , por lho el Rei aíli ter vazou todo o fangue, & morreo lupi-

prometido, mas tudo foram enga- tamente, ha virtude daquelle offo, fe-

nos, porque el Rei de Pacem o dei- gundo depois dixeram a Afonfo Dal-

xou ir fecretamente pêra Malaca a dar buquerque, he de quem o tiaznaólhe

nouas a elRei da vinda de Afonfo dal- poder fair nenhum fangue do corpo,
buquerque, & ver fe por aluifaras do por muitas feridas quelhedem. iiltan-

auifo fe podia reconciliar com elle. Ne- do aíli os rioííos furtos appureceo ou-

ifes dias que Afonfo dalbuquerque ef- tro jungo qus hia de'Z,eiland , & Cho-
teue em Pacem allentou pazes com el romandel pêra Malaca, carregado d-j

Rei, o que acabado fe fez a vela, & roupa, que valia mais de cento, eccin-

tanto auante como a ilha Poluereira, coenta mil cruzados, no qual Arònlo
velpora de fam loam Baptiltaouuerão dalbuquerque mandou Nuno vaz, be-

vilta de hum jungo, que feria de fete- balliam de Miranda, & bimão Afonfo
centos toneis, o qual abalrroaram fem nos feus nauios que o feieram amai-

o poderem entrar, cora tudo as bom- nar, fem fe defender, porque eraõto-
bardadas lhe, matarão quarenta homés dos mercadores. Depois dciie jtfngo

toma-
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tomaram outro que vinha de Malaca, quelle Rei em feu regno o foi viíitar

em que fe fomente acharão mercado- ao jungo, & depois demuitaspraticas,
rias que podião valer trinta mil cruza- aílentaram pazes, & amizade, do que
dos por quanto o ouro que era gran- fe logo fezerão contratos aílinados ,

de fomma ialuaram os mercadores no & aHelados por elles, em que Soltam
batel do jungo em que fe acolheram a zeinal prometeo que reíbtuindo o A-
terra: dos que ficarão nelle foube Afon- fonío dalbuquerque no regno de ficar

fo dalbuquerque nouas de Rui darau- vaiíalo dos Reis de Portugal, & lhes

jo, òc dos outros Portugueíes que ef- pagar as páreas, & tributo que os vaf-

tauam em Malaca. O jungo grande de íallos acoftumam pagar a léus lenho-
que fe os nc.flbs alargarão por calo do res, fegundo a calidade, & poder de
fogo arteficial, &a que poferão nome léus regnos, prouincias, &eítados.IÍ-
o brauo, por quam bem fe defendera, to aflentado Afonfo Dalbuquerque fe

eíteue duas noites, & hum dia furto tornou a fua nao, & ao outro dia, le-

no lugar onde lançara ancora, &aofe- uando em fua companhia Soltam zei-

guinte quali as dez oras do dia fairam nal, fe fez a vela para Malaca, onde
delle dous homens no parao, &fevie- chegou ao primeiro de lulho do anno
ram direitos a nao de Afonfo Dalbu- de M. D. xi. & foi íurgir entre muitas1 o 1

querque, a qual fobiraru com feguro, nãos, & jungos de diuerfas naçoens,
& lhe dixeram que aquelle jungo nam junto de huma ilha que eíta a tiro de
era a prefa que elle deuia bulcar , per bombarda da cidade, osquaes temen-
nelle não auer outras mercadorias, que doíTedos noíTosle alargarão, cada hum
armas, & homensnobres, loldadosque o mais que pede da no lia armada vi-

acompanhauam Soltão zeinal , Rei de- giandoíle como homens que efperavão
fterrado de Pacem, que hia pedir foc- de fer cometidos, o que Afonfo dal-

corro aos lenhores dailha dalaoa, pe- buquerque entendendo, mandou di-

rá o reitituirem na pode do regno , que zer a alguns officiaes da cidade (que
per direito lhe pertencia, o qual Soltão logo vierão a bordo faber que genta
zeinal coníiderando queaquella arma- era) que da íua parte podião dizer aos
da era de hum tam poderoio Rei, co- fenhorios daquellasnaos,& jungosque
mo el Rei de Portugal, &que elle vi- eítiueííem feguros, porque elle vinha
nha nella, de quem o mefmo Rei con- de paz pêra quem a quifelle, & tam-
fiara tamanha coufa , como era a go- bem de guerra fe lha alguém quifeíTe

uernança da índia, que queria fer feu fazer, o que fabido pelas nãos, ho vi-

amigo, & aíTentar com elle pazes. Com erão logo vifitar cinco capitães decin-
efíe recado foi Afonfo Dalbuquerque co jungos da China , dos quaes foube
muito ledo, & mandou logo vifitar que el Rei tinha nouas de íua vinda ha-
Soltão zeinal , per Fernam perez dan- uia ja dias, & como o foubera ajunta-

drade , fazendo -lhe muitos ofTereci- ra muita gente, a qual tinha na cida-
mentos, defculpandofle , que ie fou- de, &ao redor pelas aldeãs, &queíè-
bera que elle vinha naquelle jungo gundo leu parecer elle eílauadetermi-
que o nam mandara comraeter. Sol- nado de querer com elle antes guerra
taõ zeinal fez muita honrra, & agafa- que paz, pêra o que mandara enobar-
Ihado a Fernam perez, refpondendo gar muitas das nãos, & jungis dos que
que logo fora viíitar Afonfo Dalbu- alli eítauam, pêra íe delles íeruir, of-
querque a fua nao, fe lho nam eílor- ferecendofle a Afonfo Dalbuquerque
uara a ma difpoíiçam que nelle via, fe com elle teueíle guerra , por delle
que lhe rogaua que o tiueíle por mui- terem muitos aggrauos por cafo dos
to feu amigo , & que aííi o acharia grandes roubos que lhes em fuás mer-
quando dirtb quiíelle ver a experien- cadorias mandaua fazer, & tiranias que
cia. Afonfo dalbuquerque defejofo de com elles vfaua, o que lhe elle muito
tamanha honrra como era reítituir a- agardeceo,&deu credito aoq lhe di-

Ppii xerão
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xerão , porque bem fabia a amizade dando affim efr.es recados per roen de

que outros capitais Chins tiueraõ com Ninachatu Gentio, amigo dos noUos,

Diogo Lopez de Iequeira quando alli recebeo Afonfo Dalbuquerque huma
viera ter, & os auiios que lhe dauam carta de Rui daraujo , tra que dtzia

acerca do que lhe cumpria, os quaes que as dilaçoens que cl Rei com elle

capitaens cearam aquella noite com víaua erão pêra fe fortalecer , & o Un-

Afonfo Dalbuquerque, 6c foram mui çar daquele porto ou lht tomar a ar-

bem feltejados ao modo de Handes, mada, ou ha queimar , & que alli os

& Alemanha, noqueellestem, &guar- Mouros de Cambaia como os Malaips

dam os coftumes, como fe foliem das lhe aconfelhauão que per nenhum rao-

mefmas prouincias. do fezefle com elle paz pn metendo-
lhe todas íuas fazendas, & pelicas, 6c

CAPITULO XVIII. que com algumas armas que ajuntara,

6c lhe eftes deráo teria na cidade mais

T)e como Afonfo Dalbuquerque depois de oito mil tiros de fogo, entre elpin-

de ter bem entendidas as manhas , ts gardoens, & bombardas, dasquaeb lhe

dijjimulaçocns dei Rei Mabamed de deram os de Cambaia quarenta de mc-
Malaca deu na Cidade, Z£ do que fez tal, ojque oauifaua, que poítoquefe-

atte\fe recolher à frota. zeííe pazes , fe não fiaíte dclle , porque
era mao homem, cheo de enganos, 6c

AO outro dia pela manhãa mandou muito iroigo dos Chriílãos, pedindo-

el Rei vilitar Afonfo dalbuquer- lhe que de qualquer modo que folie

que com grandes deleulpas do que na- trabalhafTe de o tirar daquelle capti-

quella lua cidade acontecera a Diogo ueiro com os que com elle eltauão. A-
lopez de Iequeira , dizendo que tudo fonfo dalbuquerque lhe refpondeoque
fora feito fem o elle faber, & que por faria tudo o que nelle folie, pelo que
iflo mandara matar o Bendara, que fe quis dillimular alguns dias com os tn-

vinha pêra com elle ter paz, 6c amiza- ganos dei Rei, no que le paliou tanto

de, que illo era o que defejaua. Afon- tempo, que a Soltam zeinal pareceo

fo dalbuquerque refpondeo ao melía- que Afonfo dalbuquerque nam oula-

geiro , diifimulando com a morte do ua de cometer a cidade, & medrofo
Bendarà, a qual fabia que fora por ou- que lhe queimalíem a frota, le foi de
tra caufa que quanto a paz le a el Rei noite focretamente pêra e! Rei, coma
quifeííe que de boa vontade coníemi- mor parte da gente que com elle vi-

ria nella, mas que antesque feniilo fa- nha, do que Aíonfo dalbuquerque te-

laffe lhe auia de mandar Rui daraujo ue muito defgofto, & mandou logo a
& os outros Chriltãos que alli ficarão, Fernão perez dandrade com dez c^pi-

com toda a fazenda que lhe elle mef- taens que folie poer, fogo a algúas das

mo mandara tomar , 6c que feita eita cafas que eítauam metidas naugoa, 6c

entrega le trataria o demais. Aeltere- a três nãos de Cambaia que eltauam

cado refpondeo el Rei, que os Chrif- junto delias, o que elles fezeram, pof.

tãos eram efpalhados pela prouincia, to que achallem muita refiftencia nos

& feitos alguns delles Mouros, que os imigos. EIReicomofoubequepunhaõ
que ainda fofíem Chriltãos mandaria fogo a cidade, na mefmahoramandou
bufear, 6c lhos entregaria, que quan- Rui daraujo a Afonfo Dalbuquerque
to a fazenda, aliem de ler pouca, a com outros, pedindolhe que mandaf-
mais fora roubada , que a outra elle a fe apagar o fogo que nam queria cora

mandara dar aos Chriltãos pêra fuás elle fenão paz òc amizade, o que Afon-
mantenças, pela qual rezão fe naõ de- fo Dalbuquerque mandou logo fazer,

uia de fallar niíío , pois nam era obri- mas nam o das nãos de Cambaia, por-

gadofatisfazer oque não tomara, nem que eítas deixou queimar íem le del-

mandara tomar, nem defpendera. An- las faluar coufa nenhuma. Rui daraujo
em
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em chegando dixe a Afonfo Dalbu-
querque que fe nam fiafle das palauras

dei Rei , porque elle íperaua pelo feu
Lafamane, que he officio de almiran-
te, o qual trazia huma frotajde muitos
nauios bem armados com muita gente
de guerra com a qual, &com a que ti-

nha na cidade eiperaua de o desbara-
tar, Afonfo dalbuquerque, porto que
lhe Rui daraujo ilto dixeíTe , dillimulou
com el Rei , pêra que fe fe a guerra co-
meçaife fer elle fem culpa diílb, com-
tudo por ter menos que fazer mandou
tirar dous jungos dos Chins do lugar
onde os el Rei mandara poer, pêra
guarda da cidade, & os entregou aíeus
donos, dizendolhes, & a (Ti a todolos
da fua nação, que elles eítauão em lua

liberdade pêra fazerem o que quifel-

íem , mas que lhes pedia que le nam
foliem ate verem o que paíTaua em Ma-
laca , pêra diílb leuarem nouas a lua

terra, o que elles fezeram offerecen-

dofle pêra o feruirem em tudo o que
lhe delles folTe neceíTario. Como Rui
daraujo foi na frota, Afonfo Dalbu-
querque mandou logo dizer a el Rei
que pois lhe mandara osChriftãosque
agora queria tratar com elle pazes , das
quaes o primeiro capitulo, leria dar-

lhe lugar na cidade pêra fazer huma
fortaleza, onde ,os Portuguefes eíHuef-

fem feguros dos da terra, el Rei lhe

refpondeo que era diíTo contente, que
lhe mandaria moítrar toda a cidade pê-

ra nella a fazer, no lugar que lhe mais
r.prouuelTe. Kfta reporta foi com tantas

outras abaítanças , que logo fe tomou
fufpeitaque tudo auião de ler enganos,

como fe achou por experiência , por-
que el Rei nam fperaua mais que o dia

em que auia dentrar o leu almirante,

pêra cada hum per fua banda , darem
na frota , & a desbaratarem, & quei-

marem, fobelo qual recado refpondeo
Afonfo Dalbuquerque a el Rei que
mandaria a terra alguns capitaens, pe-

ia aíTentaiem o lugar em que fe auia

de fazer a fortaleza , ao que el Rei lhe

não refpondeo mais, pelo que Afonfo
Dalbuquerque com parecer dos capi-

taens, & homens fidalgos determinou

de mandar hum rebate na cidade, pê-
ra ver que gente acudia, & onde, & a
ordem , & modo que el Rei tinha pêra
a defender, & de que lugar fazia mais
fundamento. iLltefevio manifeílamen-
te que era a ponte, & huma mefquita
queítaua junto delia, pela qual parte
determinou Afonlo dalbuquerque den-
trar a cidade , porto que contra pare-
cer dos Chins que vendo quão pouca
gente a nofla era, & fabendo quanta
auia na cidade aconfeihauão a Afonfo
Dalbuquerque que a não comettlle,
mas que a fome a tomaíle , porque fe

não mantinham fe não do que lhe vi-

nha defora, o que lhes agardeceo, di-

zendolhes que niífo lhe queria moítrar
o bom modo que os Portuguefes ti-

nham na guerra, pedindolhes que fe

não foíTem, o que ouuindo (ainda que
efpantados de verem nos noflbs tanto
esforço ) elles como caualleiros íe of-
fereceram a Afonfo dalbuquerque, pê-
ra ferem com elle naquelle feito, do
quefeexcufou, dizendolhes que os ca-
fos da guerra erão incertos, & que fe

nãoganhalle a cidade, queficarião el-

les malquiltos dei Rei , & dos da ter-
ra , do que depois poderia recrecer
danno a todolos de fua naçam, &logo
ao outro dia que era vefpora do Apo-
ítoloSanfiiago, em que tinha deuação,
aballou contra a cidade em amanhe-
cendo, com a gale, & furta, & bateis
das nãos, & alguns outros barcos , os
quaes todos em chegando a praia de-
fembarcaram por debaixo de muitos
tiros de bombardas, efpingardas, &
frechadas que chouiam fobrelles, de-
íembarcados fezeram dous efquadro-
ens, como eftaua ordenado, de hum
dos quaes era capitão domloam de li-

ma, &com elle Fernão perez dandra-
de, Gafpar de paiua, laimes teixeira,
Fernão gomez de Lemos, Vafco Fer-
dandez coutinho, & Sebaítião de mi-
randa. Eítes, & outros defembarcarao
no cabo da ponte, onde eftaua a mef-
quita, & calas dei Rei, & Afonfo dal-
buquerque com a Bandeira Real no
outro, da banda da mor pouoaçam d*
cidade, & com elle Duarte dafylua,

Si-
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Simam Dandrade , George Nunez de que vendo el Rei fe lançou do caftello,

leam, Aires pereir.i, loa n de foula, & o fclephante voltou pêra tias & foi

António dabreu, Pêro Dalpoem , Di- dar nos outros fclephanies tão delati-

nisfernandez de mello, Simão mar tinz nado, com a dordutnoite, que osdef-

caldeira, Simaõ afonlo bil^gudo, Nu- baratou todos, & fez voltar pêra iras,

no vaz de caltel branco , & outros, & íem mais quererem per nenhum modo
os. Malabares adargueiros, & frechei- tornar a batalha, por muito que lho

ros, os quaes dous eiquadroens, cada rogailem os que os região, depois dei

hum em lua ordem, como fe alentara Rei ler no chaõ com amuitagcnieque
em confelho, a fom de trombetas en- lhe acudio fe começou huma braua pe-

caminharam pêra cada lvama das par- leja, entrelles, &osnoiI'os, na qual de-

tes da ponte ate chegarem as tranquei- ram a el Rei huma lançada cm huma
ras, que de huma banda , & da outra mão, pelo que le fahio logo iecreta-

eltaiam feitas : mas ílto nam foi lem mente da ptleja, & le foi pêra ot léus

muito perigo, porque antes de la che- paços. Os que ticaram na batalha, pci-

garem, & depois os imigos os trata- lejauam tam esforçadamente que leos

uam mal, com todo género de tuos. Portcgueles lhe tucauam bem com o
A primeira tranqueira que fe ganhou ferro, o melmo faziam elles lem ne-

foi pela banda da pouoaçao grande da nhum reçeb em quanto cuidaram que
cidade por Afonlo Dalbuquerque le- el Reiandauaentrelles, mascomolou-
uar mais companhia que os que com- beram que era fogido começaram da-

batiam da banda da melquita, que lo- floxar, retirandolle pêra hum outeiro

go, poltoque com muito tnbalho fez em que eltauam os paços dei Rei, ÓC

recolher os imigos pêra boca de huma ali i le feteram era corpo o que dom
das ruas principaes, onde fe tiueram Ioam de lima vendo, ik o arroido que
aos botes, defen lendoiíe mui esforça- hia da outra banda onde Atonío Doi-
damente. O primeiío que lubio eita buquerque eltaua cercado dosimigos,
tranqueira, & a entrou foiSunaõdan- deixando parte da fua gente na boca
drade, & quanto a de dom loão de li- da ponte pêra a guardarem , deu nos

ma elle com os que com elle hiam en- que eltauam nella com tanto ímpeto,
traramper força a outra tranqueira da que os que alli n^m morreram, com
banda da melqu ; ta, leuando os imigos medo da n orte fe lançarão no rio, on-

diante de íim , ate darem com el Rei

,

de os marinheiros que eltauao nos ba-

que vinha lobre hum rilephame pollo teis matarãoos maisdelles. Afoniodal-
em hum caltello com alguns dos con- buquerque depois de dum oam de li-

tinuosdefuacafa. Alem deite kiephan- ma chegar aos imigos, ficou delaliua-

teauiaoutrosajaezados do melmomo- do domuitoaperto emqueeltaua, pe-

do, todos conaefpad as atadas nos den- Io que fazendo tocar as trombetas re-

tes, a ferocidade dos quaes pos tanto meteo a hum grande efquadrãodefol-
efpanto em a'guns dos noilos, que de dados que eílauaó na boca de húa das

medo fecomeç-arã > a retirar, mas Ker- principaes ruas daquella banda da ci-

não gomez de lemos, & Vatco feman- dade, os quaes fe defendião com mui-
det Coutinho le deixarão eitar quedo*;, to esforço, mas em fim forão confira n-

& em o rilephante dei Rei chegando gidos de deixar a rua, & fe meter per

lhe derão lugir, ficando cada hum de outras mais eltreitas que vinhaó dar
lua ilharga, Ót o feriram com as lanças naquella. Defpejada alli a ponte deter-
tanto avontade quecomeçou logode- minou Afonlo dalbuquerque de fe fa-

íatinar, com o qual defacordo tomou zer forte nella, pêra onde fe logo re-

com a tromba oque ogouernaua, & o colheo, & mandou fazerhila tranquei-
lançou no cham , & pifou aos pes, co- ra em que pos alguma artelharia, com
meçandocomadordasteridas, &mui- que varejaua toda aquella rua grande,
to langue que fe lhe hia a defmaiar, o de que deu a guarda a Nuno vazdeca-

íteU
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iielbranco, &aGeorgenunezdeleaõ: no conto dos amigos, com o que elle

mas polto que quifelVe logo fazer ou- foi mui ledo , porque eíte mercador
tra tranqueira da outra banda da pon- podia tanto na cidade que lhe auia el

te que vai pêra ameíquita, & paços dei Rei medo, & lhe dera por iHo hum
Rei, nam pode, por lhos imigos refif- arrabalde que fe chama Vpiem que vi-

tirem mui brauamente. tila peleja du- uia com mais de leis mil eferauos feus
rou ate horas de meio dia, andando ja captiuos caiados , afora outros íoltei-

os noiíbs tão caníados , que determi- ros. Afoniodalbuquerque como rece-
nou Afonío dalbuquerque de fe reco- beo eíte recado o mandou logo viíitar

lher a frota, pêra depois tornar fobela com outros preíentes, dandolhe íegu-
cidade, milhor apercebido do que en- ro pêra elle , & para todalas nãos da
tam viera: com tudo antes que fe faif- laoa que eílauam no porto. Os capi-
lé da ponte mandou poer fogo as ca- taens dos jungos da China por íe lhes

ias que danbalas bandas eítauão junto paliar o tempo da nauegaçam pedirão
delia, de que as mais, por ferem cu- licença a Afonío dalbuquerque, a qual
bertas dolla arderão & parte dos paços lhes deu & mantimentos que lhe pe-
del Rei , & da mefquita , no que fe pai- diram , pelos não poderem auer da ci-

fou eíte dia, ate horas de lol poito em dade, & porque hum delles per nome
que ie recolherão a írota,leuando cin- Pulata auia dir a cidade de Sião, lhe
coenia, & duas bombardas de metal, rogou que leuaííe coníigo hurnPortu-
& ferro, que eítauam nas eílancias da guês daquelles que eftiueraó captiuos
ponte, Sz algum outro defpojo queto- comRui daraujo pernome Duarte fer-

roaram pelas cafas da cidade, a que en- nandez, que iabia a hngoa Malaia,
tam poderão chegar, dos imigos mor- per quem mandaua viíitar el Rei de
-rerão neíte dia muitos, como fe de- Siaõ dandolhe conta do que tinha fei-

pois foube & dos noífos treze, & fo- to em Malaca y ofrerecendoíTelhe, pe-
iam feridos mais de fetenta, neíte dia ra naquella cidade ( que eíperaua em
fogiram da cidade muitos mercado- Deos ganhar mui cedo ) recolher to-

res, & outras peffoas, & o mefmo fez dolos biames que alli quifeífem vir vi-

eiRei dePam, que então alli viera ca- uer,pelo qual meíTageiro lhe mandou
iar com numa filha dei Rei de Malaca, numa efpada guarnecida douro eímal-

tado, com fuás cintas do mefmo jaez.CAPITULO XIX. El Rei de Malaca depois que íe Aron-
fo Dalbuquerque recolheo da ponte

1)e como Afonjo dalbuquerque recebeo pêra a frota, mandou de nouo fazer
Vtetimutaraja em fita amizade, @ nella outras tranqueiras mais forlesque
mandou bum mefldgeiro a el Rei de as primeiras, & pelas eítancias aílèntar

Siam, tê tornou fobre Malaca , S) a muita arteiharia, & na rua que vai da
ganhou per força, & dos embaixa- ponte pêra a pouoacam grande da ci-

dores que lhe depois mandaram aL dade mandou fazer huma tranqueira,

gunsReis daquellas prouiucias ,fe- em que pos muito mais arteiharia, &
^dtndolhe paz, & amizade. nos lugares onde lhe parecia, .que a

noíTa gente poderia defembárcar

,

ENtreoutrosmercadoresIaos,que mandou lançar muitos abrolhos daço
eram os mais poderofos que auia eruados, do que tudo o Gentio Ni-

neíta cidade, o principal, & de mor nachetu auifaua Afonfo dalbuquerque
trato era Vtetimutarsja, o qual vendo & porque o que lhe mais importaua
o que Afonío Dalbuquerque fezera o era ganhar a ponte, tomou pêra iíTo o
dia que cometeo a cidade, temendof- jungo que fora do Soldam zeinal, por
fe que a ganhafTe, quis allegurar feu fer grande, & alterofo, de que deu a
partido, mandandoo viíitar com pre- capitania a António dabreu , no qual
lentes , pedindolhe que o quiíeíle ter jungo mandou fazer arrombadas mui-

to
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to fortes, & poer muita artelharia, & dou A fonfo dalbuquerque hum efqua-

outras muniçoens de guerra, & meter draro contra a tranqueira , com que el

muitos mantimentos, & porque era ta- Rei mandara atrauellar a rua que vai

manho , que não podia chegar a pon- da ponte pêra a pouoaçam grande, a

te fe não deprea mar com agoas viuas, qual os imigos, depois de a detende-

lhe foi forçado elperar algunsdias,nos rem hum bom pedaço deixaram, re-

quaes os imigos, depois de ojungoeí- trahendolle por outrasruas. Oqueíei-

tar ja perto da ponte o vieram come- to, pondo Afonlo Dalbuquerque boa

ter mintas vezes, com bailas de fogo, guarda nelle íe foi perà ponte (que de

asquaes os noílos defuiarâo dos bateis todo ja tinha defpejada António da-

com nrpeos, de maneira que nenhuma breu) em bufca dos que foram come-

dellas chegaua ao jungo, oqual pouco ter a mefquita, ondeosimigosdemui-

a pouco, afíi como as agoas hiao cre- to apreíiados delles naó entraram, de

cendo, hiao alando pêra aponte, ape- modo que foi tomada lemleneila achar

far dos da cidade, que de noite & de pelloa que a podeíle defender. h'.l Kei

dianã) faziam outracoufa quedefcar- íabendo como a tranqueira da banda

regar tiros de fogo nelles, & lendo ja da meíquita era entrada , veo íobre

perto da ponte deram a António da- hum Elephante acudir aos léus, mas

breu huma efpingardada nas queixa- vendoos vir desbaratados íe tornou

das, que lhas pairou de huma banda a pêra os paços, com mais de três mil

outra, o que Íabendo Afonlo Dalbu- íoldados que contigo trazia, o qual Di-

querque mandou pêra o jungo Dinis nis fernandez, & »os outros daquella

fernandez de mello, & Pêro dalpoem, companhia nam quiferam feguir , por

para nelle ficarem em feu lugar o que verem quam pouca gente tinham em
elle naõ quis conlentir dizendo que comparaçam da com que fe el Rei re-

ainda tinha pes pêra andar, & mãos colhia. Afonlo dalbuquerque nam fez

para pellejar, & lingoa pêra fallar, & mais que entrar na mefquita, &enco-
lifo para reger, & esforço pêra man- mendar a guarda delia aos que a ga-

dar ainda, que folie da cama, que em nh3ram, &dalli íe tornou logo a pon-

quantoteuelfevida não hauia ninguém te, onde ja achou muitas das munições

de mandar nojungo. Ao outro dia que que mandai aleuar no jungo pêra a for-

era a cabeça daugoa, dez. Dagolto de tdecer, com que, òc com pipas cheas

M. D. xi. foi o jungo abalrroar a pon- de terra mandou no mefmo dia fazer

te, duas horas ante manhã, & Afonlo duas tranqueiras dos cabos da ponte,

Dalbuquerque cometer a cidade, le- em que pos artelharia & outras muni-

uando configo os Malabares que trou- çoens de guerra. Neite tempo com al-

xera da Índia, no que em tudo ouue guma artelharia & efpingardoens que
grande reliltencia por parte dos imi- os imigos tinham íobellos terrados da

gos, alfi dosque eítauiõ na ponte, co- banda da pouoação grande faziãomui-

mo nas tranqueiras, em que mitaram to mal aos noflbs. O que vendo Afon-

alguns dos noíibs , & feriram mais de fo Dalbuquerque , mandou dom loão

oitenta, com tudo a ponte foi ganha- delima, Simam dandrade, Fernaõpe-

da dos que hião nojungo, & as tran- rez dandrade, Gafpar de Paiua, Pêro
queiras dos que fairam em terra, dos dalpoem, Aires pereira, Simam aion-

quaes como hia ordenado , Dinis fer- fo , òc Simaõ martinz repai tindoos em
nandez de Mello, George Nunez de dousefquadroens,que foliem pei duas

leão, Nuno vazdecaltelbranco, &Iai- ruas das principaes, & nam deilem vida

mesteixeira com a gente, que para if- apefíòa nenhuma, os quaes ao entrar da

lo leuauam, depois de ganhada a tran- ruas acharam algúa refiítencia inas os

queira que hia pêra os paços dei Rei, imigos como homens que viao que o
fe foraô contra a mefquita & dos que íobre que fe mais auia de pelejar era ja

deíembarcaram da outra banda man- perdido, íeíomiraó per outras ruas, ri-

can-
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canelo muitos delles mortos nellas, & queganhara aponte andou femprecom
muito mais do popular , aíli homens elle, com tudo nas dos Malaios, & Gu-
corao molheres, òc mininos , que fo- zarates, fe achou tanta fazenda que fe

ram tantos que corria o fangue pelas aos nollosfouberão guardar, cada hum
ruas. Tornados os dos eiquadroens, delles tornara rico para íuascafas. Mor

-

Afonfo dalbuquerque mandou tomar rerão dos imigos tantos que fenão po-
duas cafas grandes, que eítauam junto de bem faber o numero, dos nollbs io-

da ponte da banda da pouoaçamgran- ram muitos feridos, ik. morreram mais
de , em que mandou poer artelruria de oitenta : acharaníle na cidade mais
nos terrados, & outras muniçoens, & de três mil bombardas, entregrandes,
gente, com cada hum feu capitão, pe- & pequenas, de ferro, & metal, entre
ra dalli varejarem a cidade com a arte- as quais auia huma groila que el Rei
lharia aliem diíto mandou entrar pêra de Calecut, com outras mandara a el

dentro da ponte alguns bateis, artilha- Rei de Malaca. Nos almazens dei Rei fe

dos, em que pos em cada hum íeu ca- achou muito cobre, aço, ferro, chum-
pit m, pêra guardarem o rio, no que bo, eltanho, enxofre, falitre poluora,
ie pairou elle dia, & logo no feguinte armas & outras muniçoens de guerra,

pela manhã foi Afonio Dalbuquerque & muita enxárcia de nãos, o que fe tu-

cometter os paços dei Rei , mas nem o do tomou pêra el Rei , & do deípojo
achou a elle nem o grande thefouro das mercadorias que fe tomaram naci-

que neles tinha, porque nampatíbu to- dade, couberam a parte dei Rei mais
da aquella noite em outra coufa fenão de duzentos mil cruzados , afora o que
em fazer ieuar pêra o fertam tudo o fe roubou, que foi o mais fubltancial,

que nos paços auia de preço, & elle porque nenhúa coufa douro, nem pra-

com todas luas molheres, filhos, caia, ta veo a leilam, nem os captiuos que
& gente, iepartio ante manhã tam ce- foram muuos, onde fe viera o que os

do, que quando Afonfo dalbuquerque imigos íalusram da cidade o numero
la chegou não auia ja nos paços coufa da riqueza fora infinito. O que feito,

de que fe podeife fazer conta, do que para que os moradores eítrangeiros da
•alguns dos nolfbs anojados, lhe pofe- cidade a tornafTero apouoar, &íevief-
rão fogo, íem o Atonío dalbuquerque lem pêra ella, lem medo, deu Afonfo
laber. Netle mefmo dia lhe veo fallar dalbuquerque a gouernança dos Gen-
Vtetimutaraja, &aífi alguns mercado- tios a Ninachetu, & a dos mouros a
res Pegus , pedindolhe que lhes detTe Vtetimutaraja, pêra os julgarem , &
ricença pêra acabarem de carregar fuás regerem a cidade per fuás leis, & co-
naos, & feguir fua viajem o que lhes ítumes, referuando apellaçam , & al-

concedeo, dizendolhes que nam que- cada peras juitiças dos Reis de Fortu-
na com elles, nem com todolos outros gal, & aíli fe tornou muita gente def-

mercadores que alli eítauão fenão paz, ta pêra Malaca, faluo os Malaios, por-

te amizade, fe elles nam fezeíTem per que a eftes mandaua fazer guerra , &
onde mereceiTem caítigo. Alguns dos matar todos onde quer que os acha-
fol dados dos imigos, que ainda ficarão uam. VA Rei fe acolheo para hum lu-

na cidade, que feriam mais de féis mil, gar, oito legoas da cidade, que eítà ao
defenquietaráo os nolTos, per efpaço longo dorio, que fe chama Muar, dei-

de oito ou noue dias & foram também xando o cargo da guerra ( por elle fer

caítigados q ouuerão por partido não homem velho ) ao Príncipe feu filho,

tornar mais. Acabados eftes rebates, o qual por os nolTos nam irem nosba-
deu Afonfo dalbuquerque- licença aos teis, &nauios de remo poreíte rioar-

noifos que roubaflem a cidade, exce- riba mandou fazer nelle eíiacadas. O
pto a povo;>çam de Vtetimutaraja, & que fabendo Afonfo Dalbuquerque
as cafas dos Pegus, Iaos, &QueIins, & mandou la Simão dandrade, Fernam
as de Ninachetu, que do primeiro dia perez dandrade, Gafpar depaiua, Ai-
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res pereira, Francifcn ferrão, George taes mercadoria , que fe daua a peio»

nunez deleam, & Rui daraujo comal- fez, moeda de prata de valor de mil

guns Portuguefes, & mil Iaos que deu reaes, a quechamauãoMalaquefes, &
Vtetimutaraja, & leis centos Gentios douro do mefmo pefoaquepos nome
quedeuNinachetu, & trezentos pegus Catholicos, todoscunhadosdocunho,

que deram os íenhores dos jungos de & armas deftes regnos, as quaes moe-

Pegu. Mas fabendo o Príncipe íuavin- das mandou apregoar com grande io-

da ie foi pêra onde eltaua el Rei feu lemnidade, &poer penna, que do dia

pai pelo que fero nenhum perigo nem do pregam a vinte dias não correííe

refittencia desfez a noira gente aseíta- mais ha moeda dos Malaios, lob pen-

cadas , & deu no arraial do Príncipe, na de perdimento da fazenda. Alguns

de que amor parte ainda eítaua de lon- dias depois de Afonfo Dalbuquerque

go do rio, onde depois de fogirem os ter tomada Malaca, vendo o Lalaroa-

imigos tomaram ftte Elephantes de ne, como a cidade eítaua de todo à

guerra, com todos feus jaezes, & ar- obediência dei Rei de Portugal , ten-

reos, & muitas tendas, & outro dei- do por noua certa , como el Rei Ma-

pojo com que fe tornaram pêra Afon- hamed morrera de nojo, por fe verdef-

lo dalbuquerque, que ja andauaoccu- podado de numa tam rica jóia, & o

pado em fazer numa fortale/.a no mef- Principe fora desbaratado no rio de

mo lugar era que eltaua a mefquita, a Muar,'& íeretir*ra para olertão, mã-

que pos nome a famofa pêra o que lhe dou recado a Aíonfo Dalbuquerque,

foi grande ajuda a pedra de muitas fe- pedindolhe feguro pêra le vir pêra el-

pulturas que alli achou de fenhores , & le , & o feruir com a armada que tinha,

outras peílbas daquella prouincia, & como o fezera a el Rei Mahamed ja

eferauos Malaios, que foram dei Rei, defunto, o qual íeguro lhe logo man-

os mais delles caiados, que andauaõ lo- dou, mas eitando reioluto em fe vir

gidos pelos bolques, a que deu feguro peia à cidade lhe fcreuerãoalgús, que

pêra fe tornarem pêra a cidade , com o não defejauão nella, queonáofezef-

o qual fe também tornarão algusmer- fe, porfaberem que oauia Afoníodal-

cadores, que andauão com elRei, ef- buquerquedeoceupar nas coufaspiin-.

palhados per outras partes, de manei- cipaes do gouerno, dizendolhe, que

ra que ie começou de pouoar de nouo

,

como là folie o auia de mandar matar,

íem quali fe fentir o eitrago que nella pelo que não ouíou de vir, doq Afon-

fora feito. Afonfo dalbuquerque entre ío dalbuquerque foi muito anojado, &
tantos trabalhos fenão efqueceodefa- o caítigo dos que lhe tal fereuerão dei-

zer os officiaes Gentios , & Mouros, xou pêra feu tempo. Duarte fernández,

que lhe parecerão necelTarios, perago- que Afonfo dalbuquerque mandara ael

uernarem os moradores daquella cida- Rei de Siaõ depois de ter dada fua em-

de, & porque de todo fefoubefíe, que baixada na cidade de Vdiafe tornou, &
eitaua ha obediência dei Rei de Por- com elle hum embaixador dei Rei per

tugal lhes deu regimento, & ordena- quem lhe ícreueo , que tudo o que de

çoens per onde feregeirem,& fez moe- feu regno lhecumprifle acharia neile

da noua deitanho de que ie acha mui- mui inteiramente, &lhe mandou hum
to, em minas que a no mefmo regno, anel com hum muito rico robi & hum
aque posnome dinheiros, dequehum eftoque deouro, & huma copa de ou>^

valia douscaxes, que era amoeda, que ro com huma carta dei Rei domEma-
então corria na terra, & outra de dez nuel, em que lhe fereuia muitos con-

dinheiros a que pos nome foldos,& ou- tentamentos de o ver fenhor de Mala-

tra de dez foldos a que pos nome baf- ca, & de ter por vizinhos feus capi»

tardos. E porque ate entam íenara vfa- taens, aos quaes íempre daria todo fa-«

ua entre os Malaios moedadouro , nem uor que lhes delle fofle neceílario. Pe-

prata , & ferem autrelleseílesdous me- lo aeírao embaixador mandou à mãi
dei
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dei Rei Afonfo Dalbuquerque humas zia de lanças, &hum panno comprido
manilhas muito ricas de pedraria, & dalgodão, eraque eltauão pintadas to-
tres bocetas douro. Quando eite em- dalas batalhas que ouuera, & dous íi-

baixador chegou a Malaca tinha ja A- nos grandes com que tangem na guer-
fonio Dalbuquerque a fortaleza quaíi ra, & vinte pequenos de mufica que fe

acabada' èc poita nella muita artelharia tangem todos pela banda de fora, co-
em tal ordem que o embaixador foi- moanbales, &tangedores que os tan-
gou muito de a uer , o qual deípedio, gião. Pelos quaes embaixadores man-
dandolhe algús prelentes, como a em- dou Afonfo Dalbuquerque a eite Rei
baixador de hum tamanho Rei conui- da laoa hum Llephante de guerra dos
nha, o qual he taó poderolo que man- que tomara em Malaca, & outras pe-
tem continuadamente a fua culta dez, ças, fazendolhe per luas cartas muitos
& doze mil hdephantes , que manda oílèrecimentos. Depois deite veo hum.
criar pêra a guerra, em que traz quan- embaixador dei Rei de Campar, que
do a tem três, & quatro mil armados, fora genrro dei Rei de Malaca, & ou-
&os outros laõ peraleruiço defuafar- tro de hum dos Reis da ilha de çama-
dajem, com os quaes, & com os que tra mais viiinho aquella cidade, com
trazem léus capitaens, ec outra gente recado a Afonfo dalbuquerque, como
a lempre no exercito em que elle an- o queria vir vifitar em peíToa, & fa-

da, afora cauallos, & bufaros, paíían- zerie vaflallo dei Rei de Portugal, pe-
te de trinta mil fclephantes de leruiço ra o que lhe deufeguro com que felo-

machos,& fêmeas, de que em feusreg- go veo a Malaca, onde fe lhe fezgran-
nos a grandes criaçoens, aíii de man- de .recebimento. O qual depois de te-

ios , como de brauos , entre os quaes rem affentadas pazes, deu a Afonfo dal-

lem el Rei hum branco, que feltima buquerque oito fardos de lenho aloés,

tanto per todas aquellas prouincias, & aguila, & dous fardos da^ulacre, o
que poreile refpeitolhe chamão o Rei que feito fe tovnou mui contente per*

do fclephante branco. Com eite em- feu regno com outros prelentes que lhe

baixador mandou Afonfo Dalbuquer- Afonlo Dalbuquerque deu, & aíii re-

que por embaixadores a el Rei Anto- cebeo huma embaixada dei Rei de Pe-
ruo de miranda dazeuedo, & Duarte gu, aquém refpondeo per Rui da cu-
Coelho bem acompanhados, per quem nha. Outros muitos embaixadores lhe

efcreueo a el Rei, & lhe mandou hu- vierao, todo o tempo que efteue em
mascourafas develudo craraeii &hum Malaca, aíii dos Reis, & fenhores do
capacete, &barbote guarnecidos dou- fertao, como das ilhas vezinhas , fa-

ro, & humarnesdarmasbrancas,&hu- zendofle huns vaílallos , &outroscon-
rna adarga dante muito rica metida em federados,& amigos delRei dom Ema-
huma funda de brocado, & outras pe- nuel.

ças de prata laurada de beltioens , &
panos darmar douro, & feda, & huma [CAPITULO XX.
beíta muito bem obrada, com feu al-

mazem. Depois deite embaixador fer ^De como o çabaim dalcammandou^Pu-

em Malaca , veo outro de hum Rei dos latecam fobela ilha de Goa , & a eu-

da laoa, que he a mais feroz gente de trou, & matou Rodrigo rabello

toda a Índia , & fe eítima em tanto que capitam da cidade.

nenhuma outra naçam tem em conta.

Eite Rei fabendo da tomada de Mala- T) Artido Afonfo Dalbuquerque de
ca efpantado de hum tamanho feito, ± Goa, logo dahi a poucos dias man*
quis amizade com Afonfo Dalbuquer- dou o C,abaim dalcam fobelas tanada-

que, mandandolhe feus embaixadores rias da terra firme Pulatecam com três

com cartas de crença, & hum prefen- roilfoldados, & cento, &cincoenta de
te de caualleiro, o qual era huma du- cauallo, osmaisdellesTurcosoque fa-

Qq ii ben-
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bendo Melrrao, & Timoja, que com quam poucos erão ostinhaó cercados»

elle andaua , llie íairatn ao encontro & lhe pediam que lhes acudiíTe logo,

com quatro mil piaens da terra, Òcqua- porque com fua ajuda lhes não eícapa-

renta de cauallo, com que o desbara- ria nenhum. Lite Canari chegou a cida-

taram, mas fazendo os de Pulatecam de em amanhecendo, eltando Rodrigo
volta, matarão hum dos principaes ca- rabelo preif.es para íair com gente de
pitaens de Melrrao, per nome Icarau, pe, & de cauallo fperando recado de
que foi caufa de os Canarins íogirem, Diogo fernandezadail, que tinha man-
de que os imigos mataram tantos, que dado com cinco de cauallo adeícobrir
Melrrao íe acolheo do campo o qual a terra, fobreíte recado perguntou Ro-
com vergonha não quis vir a Goa, & drigo rabello a Cojequi que fariam ao
fe foi pêra el Rei de Naríinga, leuan- que lhe refpondeo quenãofabia, por-

do coníigo Timoja cornfeguro dei Rei, que le nam fiaua muito uo que dezia

o qual Timoja dizem que ti Rei raan- aquelle Canarim mas Rodrigo rabello

dou matar. Auida eita victona, deter- como homem mancebo animoío, fem
minou Pulatecão a entrar a ilha, & pe- tomar parecer de peílba nenhúa,neca
rio milhor poder fazer, mandou mui- fperar pelo Adail, abalou comfostrin-
to íecretamente tratar com os (Jentios ta, & cinco de cauallo, & duzentos
que nella morauirn, que fe leuan ta f- Malabares, & trezentos Canarins da
iem contra os noílbs , no que elles naó terra. Os de cauallo conhecidos , afo-

quiferaoconfentir, mas antes por Crií- ra o capitão eram Emanuel da cunha,
naofezerãofaber a Rodrigo r>.bello de Duarte de melo, Pero.quarefma, An-
caítel branco capitão da cidade , que tonio correa, Kernaócorrea, Baltefar

logo proueo em todolos pados da ilha da fylua, Mendafonío, Brás bocarro,
com mais gente, & muitas muniçoens Sebaltião rodriguez, Fernam chano-
de guerra, mas com quanto os da ilha qua, Emanuel defoufa tauares, Lopo
nam deram orelhas ao recado de Pula- dabreu , Francifco da madureira , Gon-
tecão, nem por iilo perdeo elle a fpe- calo rabello, Fernaó caldeira, òc mef-
rança deapoder cobrar, pêra o que fe tre Afonfo íururgião, a quem Cojequi
logo fez preítes com muitas jangadas, feguio, como esforçado caualleiro.Ca-

emquemeado Março, humanoitedeí- minhando afíi todos peràquella parte

coridam, & tempeftade, paílou a ilha de Goa a velha, o Canarim, que tro-

pelos mais diílimulados lugares que xera o recado falfo defcobrio aos ou-
pode & tomou de noite no p^ílo de tios à treinam, que eltaua ordenada,
Naroa duas carauellas, com toda a ar- pelo que poucos a poucos os mais dei-

tilharia, & gente que nellas eílaua, de les fe deixarão ficar atras, fem o Ro-
ei a mor parte morreo por fe defender, drigo rabelo fentir , com a'pre(Ta que
o que fabendo osTanadares deBenaf- leuaua, de maneira, que quando che-
tarim, & Agacim fogirão perii cidade, gou a hum cabeço, donde defcobrio

& o melmo fezerão em amanhecendo aquella gente, nam hião com elle mais
osqueguardauãonomar os outrospaf- que treze Naires , Malabares, cabos
fos, a qual hora Pulatecao tinha ja den- defeoadra. Dalli virão andar em hum
tro na ilha mais de mil, & quinhentos campo rafo, obrademilhomens, acau-

íoldados, & porque lhe parecia que os delados per cinco de cauallo. Rodrigo
noílbs, por ferem poucos naó oufarão rabello depois de repoularem hú pou-
de o vir commeter no campo, pêra os co, perguntou ao tanadar Cojequi, que
poder auer fora, & tomar a cidade man- deuião fazer, ao que refpondeo, que
dou hum pião da terra fobornado que onegocio lhe não contentaua pela gen»
folie muito de prella como de li mef- te que via fer muita mais da que lhe o
modarauifo a Cojequi tanadar, como piãodixera, oqualallinãoellaua, nem
em Goa a velha eítauão obra de duzen- nenhum dos que com elle fairão da ei-

tos Turcos , & que os da terra vendo dade, que (eu confelho era tornarem-
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fe,com tudo que fezefíe o que lhe pa- ja tinha auida, nam deu orelhas ao que
receíTe , que alli eílaua preltes pêra o lheCojequi;dixe, masantes íemoutro
íeguir, & morrer cora eile fe cumprif- parecer, que o de Emanuel da Cunha
íe. Acabando Cojequi de dizer o que encaminhou pêra onde os Turcos ef-
lhe parecia, Rodrigo rabello pergun- tauão com catorze de cauallo , que íe
tou aos outros que opinião era a lua, alli acharaócomelle, que osoutros an-
ão que nenhum delles refpondeo, do dauam efpalhados pelo campo feguin-
que anojado dixe fem mais fperar, a- do a victoria, os quaes eram Emanuel
uante lenhores , que hoje dará cada da cunha, Pêro quarefma, António cor-
hum íinal de quem he : Emanuel da rea, Francifco da madureira, Fernam
cunha filho de triítão da cunhalheref- Caldeira, Emanuel de SoufaTauares,
pondeo, auante fenhor que elíe he o Eernam correa, meltre Afonfo, Seba-
meu parecer. O que dito começaram íliam rodriguez, & Cojequi, &outro9
todos a decer pelo outeiro abaixo : os três. Rodrigo rabello em chegandoaos
quaes depoisdeferem nocampo forão imigososcometeo per duas partes, per
cometer os imigos com tanto impem onde as paredes eltauam derrubadas,
que os conftrangeram a fe retirarem 'entrando elle, & Emanuel da Cunha
pêra junto da praia onde Pulatecão ef- com alguns outros per huma, dos quaes
taua recolhendo os que ainda paffauão forão também recebidos, que dospri-
nas jangadas, os quaes vendo fogir ef- meiros lanços derão com hurazargun-
tes começaram fazer omefrno, lançan- cho pelos peitos ao cauallo de Rodri-
dole ao mar, aíli huns como os outros, go rabello de que logo cahio ficando
pêra fe faluarem nas jangadas, femlho elledebaixo, &fem íe mais poder ale-
Pulatecaopoderdefender.de que mor- uantar omatarão as lançadas, aocaual-
rerão muitos afogados. Nefte tempo lo de Emanuel da Cunha deram huma
eramja chegados os Malabares, fem os cutillada pelas ancas, que com a dor
Canarins, os quaes vendo os imigos da ferida deu tantas pernadas ate que o
desbaratados juntamente com os nof- lançou no chão, onde logo foi morto:
los os feguiaõ as frechadas, fazendoos os imigos que erão todos mui esforça-
efpalhar de huma parte pêra a outra, dos, &fobretudo por pelejarem dian-
em que morreram delles as frechadas, te Pulatecão, que alli eítaua, vendo ef-
efpingardadas,& cutiladas mais de tre- tes dous mortos remeterão aosoutros,
zentos. Pulatecão vendo a fua gente & os lançarão todos do cerco daquel-
desbaratada, &que a nofTa fe hia che- las paredes pêra fora, donde fairãooi-
gando parelle, fe recolheo a humas pa- to feridos , & fem os mais feguirem os
redes velhas que eftauão fobre hum ca- deixaram ir em paz, os quaes juntos
beco, com oitenta Turcos de pé, & de com os que andauam efpalhados pelo
cauallo bera armados : O capitão Ro- campo íe recolherão perà cidade, íem
drigo rabello, vendoosnaquelle lugar, perecerem mais dos Portuguefes que
parecendolhe que os tinha encurrala- Rodrigo rabello , & Emanuel da Cu-
dos, determinou de os cometer acon- nha, & hum dos que mais esforçada-
felhandoo pêra iíTo Emanuel da cunha, mente pellejou , & milhor confelho
mas o tanadar Cojequi lhe dixe, que teue neíte dia, foi o tanadar Cojequi,
o nam fezefTe, porque pelos finaeslhe porque elle com os léus matou muitos
parecia que eítaua alli Pulatecam, & dos imigos, & foi caufa principal do
que fe afíi era, que fe nam auenturaf- desbarato delles. Tornados a cidade,
íe a entrar com elle antre aquellas pa- por parecer de todos , & por aíli fe
redes, por niíToauer muito perigo, que ter por coftume ellegerão por capitão
o deixalle fazer, quecomosfeuspiães, Francifco pantoja, que era alcaide mor,
& criados, que fejacomeçauamdajun- o que elle nam quiz aceptar, diien-
tar os matariaõ todos as frechadas, Ro- do que nara queria fer capitam dehu-
drigo rabello confiado na victoria, que ma cidade que tam jugada eílaua aos

da-
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dados, como aquella do que foi publi-

camente mui reprehendido de todolos

que alli eltauam , & inlittindo no que
dixera, os officiaes da camará, & ho-
mens nobres que prelenteserãolhe fe-

zeram aííinar hum termo que fe diíTo

fez, & elegeram por capitam Diogo
mendez de vafcogoncelos, que alli fi-

cara prelo , por ler peifoa que o bem
merecia, & que em todolos feitos de
guerra em que fe achara dera lempre
de fi boa conta. Mas Krancifco panio-

ja como íbube que Diogo mendez era

capitão da cidade, arrependido do er-

ro que fezera reclamou pedindo a ca-

pitania por lhe pertencer por direito^

fobre o que fez grandes proteítos que
lhe não aproueitarão nada pêra lha que-

rerem tornar. Diogo mendez proueo
logo em todalas coufas que cumprião
a defenfaó da cidade-, recolhendo den-

tro os mais mantimentos que pode,
pondo per todolos baluartes , & muro,
roída, & vigias, & a artelharia necef-

faria, deítribuinio tudo per duzentos

homens Portuguefes, & feiscentos Ca-
narins, & Malabares, que não auia na

cidade mais gente de guerra. No mef-

mo dia que ellegeráo por capitão Dio-

go mendez de vafcogoncelos lhe veo
faliar Crifna, & pedir que o deixaile

recolher na cidade com todos os íeus,

& alguns outros nofíòs amigos , antes

que Pulatecão de todo ganhalle a Ilha,

o que lhe Diogo mendez concedeo,
dandolhe cafas em que le agafalhaffe

com toda fuafamilia, & aos outros deu
ruas em que affentaraó feuspauelhoes,

& tendas com fuás mercadorias. Pulate-

cao depois de os noffos ferem recolhi-

dos a cidade, fe fez pacificamente fe-

nhor da Ilha, mandando vir da terra

firme mais gente, & pêra poder auer

a fua vontade mantimentos cada vez

que quifeire, afientou feu arraial em
Benaltarim onde logo começou de
edeficar huma fortaleza, na qual pos

boa parte da artelharia que trouxera,

&outra que lhe mandou o çabaimdal-

cam, fereuendolhe, que pois aja co-

meçara, fofie tal em que elle mefmo
podeffe auenturar fua pefiòa, & fazer

dalli tanta guerra a cidade ate que de

todo podeffe lançar delia os Portugue-

fes, que eraacouía que por entaõmais

compria a fua honrra, & eitado.

CAPITULO XXI.

*De como o C^abaim dalcaú mandou Ro-
çalcab Jeu cunhado fobre Goa , do que

jez, , S> de corno loammacbadoje
lançou na cidade.

DEpois de Pulatecaõ ter entrada a

ilha, & allentado leu arraial era

Benaltarim veo algumas vezes come-
ter a cidade , ora com toda lua gente

defeuberta, ora comparte delia em ci-

lada, mas de todas o desbaratou Dio-
go mendez de vaícogoncellos. tilan-

do as coufas neíle eitado chegou a Goa
em húa fuita 1 rancileo pereira deber-
redo, que eíteuera doente em Cana-
nor, comofica dito, òefabendo do cer-

co íe veo pêra Diogo mendez com trin-

ta Portuguefes que lhe dera leu tio Dio-
go correa capitão de Cananor , com cu-

ja vinda Diogo mendez foi mui ledo,

& lhe deu huma eitancia, pêra que a
guardalle com os que trouxera confi-

go o C,abaira dalcam depois' de ter

feripto a Pulatecão , confiandoile ja

pouco delle, poralgumasfulpeitasque
tinha, mandou Roçalcno feu cunhado
Turco de naçam com féis mil folda-

dados, os mais delles Turcos, & fere-

ueo a Pulatecam que lhe entregafle a

gente que tinha, &fe folfepàrelle, do
que fe teue por afrontado, & on^m
quis fazer, pelo que fe carteou feere-

tamente com Diogo mendez , mandan-
dolhe dizer per Duarte Tauarez, que
andaua com elle & fora captiuo na ter-

ra firme, a fegunda vez que Afonfo
dalbuquerque ganhou Goa, que Pula-

tecam andaua leuantado, &lem licen-

ça doC,abaim dalcão viera fobelas ta-

nadarias da terra firme, & entrara a
ilha de Goa, com tençam de fe fazer

fenhor de tudo, que lhe pedia que o
quifeliè ajudar contra elle, & lançallo

da ilha, oque fazendolhe prometia fa-

zer pazes com elle por parte do C,a-

bairu»
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fcaim, cujo poder trazia para iflb , & poder ganhar lenão per manha, man-
de lhe dar os Portuguefes que fe per- dava de noite tanger huma trombeta,
deram em Dabul na nao de Fernão Ia- em lugar que fe ouuiíTe na cidade, ao?

come vindo de çacotora, que pêra ef- fom da qual os noffos fearmauão fem-
te ío efreito lho dera o C,abaim. Dio- pre, cuidando que vinhão fobrelles &
go mendez pouco íofpeitoíb do enga- como iilo era todalas noites, defuela-
no deu tal ajuda por mar a Roçalcam uãoíe de maneira, que de canfados do
com que desbarataram Pulatecão. O vigiar, andauao todos tam atordoados)
que feito, Roçalcão confiado na mui- do trabalho quelenãofabiaõ daràcor-
ta gente que ja tinha, naó tam fomen- do, nem teueram outro remédio, fe
te nam quis entregar os Portuguefes não o que lhe Deos mandou por via de
como fora affentado nas pazes masan- loão machado, que era capitão dehu-
tes mandou dizer a Diogo mendez que ma companhia de Turcos, & dos Por-
lhe largaiTe a cidade , lenão que lhe tuguefes, que la andauao catiuos , o
faria fobre iílb guerra, ao que refpon- qual fcreueo a Diogo mendez, que em
deo, que vieíTe elle tomar apolTe, que guarda da trombeta, que tangia cada
pêra lha dar tinha ja preíles as teítemu- noite

, punha Roçalcam às duas aruo-
nhas, masque eítas eraõ as armas com res huma companhia de foldados, aos
que lha auia de defender. Renouada a quaes fe laiiíem os tomarião facilmen-
guerra, Roçalcam veo algumas vezes te : Pelo que mandando logo aquella
cometer ha cidade, de quem leosnof- noite Diogo fernnndez Adail com gén-
ios defendiam de maneira que nunca te de pe, &decauallo às duasaruores,
guíou de chegar aos muros , porque onde matou alguns, & fez fogiros ou*
os nollbs lhes faiam, poendofle em ci- tros pêra o arraial, pela qual caufa não
ladas, por tão bom modo que hosdef- quis Roçalcão mandar mais tanger a
baratauaô, &faziaó iempre fogir. Ne- trombeta, com tudo nam deixaua de
íte tempo começaua dencrar o inuer- vir muitas vezes cometer às eítancias,

no, que naquellas partes he de muitos a tiro das quaes mandou adernar hum
ventos, &chuuas, com as quaes arru- caroello no outeiro, onde agora eítà

nhou de noite hum pedaço de muro, ha forca, com que fazia muito danno
o qual mandando o capitão repairar, na cidade. Nelle tempo era tamanha
acudio Roçalcão cora muita gente, ha fome , que hum fardo darroz valia,

cuidando que poderia entrar a cidade, vinte pardaos douro, que faõ fete mil,

n.as elle foi também recebido com ai- & duzentos reaes da nofía moeda, &
guns berços, &falcoens, que com per- huma galinha hum cruzado, tantopor
da de muitos dos feus le tornou ao ar- fer inuerno, que tomaua a barra, co-
í aial: com tudo ha pelleja durou todo mo por citarem fuftas deRoçalcaõem
aquelle dia, & veo a tanto q fe feriao Cintacorà, comquedefendiaaosGen-
com has efpadas, & adagas , que foi tios naõ trazerem mantimentos àcida-

caufa de afli de huma parte, como da de, o que foi caufa de fogirem mais de
outra morrerem algús , & ferirem mui- fetenta dos noííbs , pêra o arraial dos
tos, entre os quaes foi Cojequi tana- imigos, os mais delles efpingardeiros,

dar, de huma efpingardada de que de- &beíteiros, perguntando por loão ma-
pois morreo, dizendo, como esforça- chado, mas com quanto elle tiueíTeno

do caualleiro, que lhe nam daua nada coração àFè de lefuChriíto, diflimu-
morrer, fe não por fer em fua cama, laua também com os Mouros, que ne-
& leito, que fe fora àslançadas, &cu- nhuma íufpeita fe tinha delle, com a

tiladas com os Turcos, a que tinha por qual diílimulaçam leuaua eftes ao Ro-
capitaes imigos, que fua alma fora def- çalcão, que fe logo conuertião à fua
canfada deita vida. Roçalcaó depois de feita, arrenegando a lei em que nafce-
ter dado muitos combates à cidade, ram, do que loão machado tinha mui-
^e noice & de dia, defefperado de ha, ta dor, &fobretodos dever arrenegar

hum
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hum caualleiro, per nome Fernão lo- tempo Roçalcão fazia feu officioman-
pez, homem de boa calta. Fitando os dando dar combates a cidade, de dia

nottos neftes trabalhos , por loaó ma- & de noite, doque Diogo mendezaga-
chado dar mor final de quarn catholi- Itado, fabendoque elle empeiloaelta-
coChnilãoera, mandou trazer da ter- uaemhum, que deram dia de lamloão
ra firiíie algum dinheiro, & jóias, que Baprlta, lahio da cidade com oitenta

tinha, & dous filhos mininos, que ou- de cauallo,& outra gente depe, entre

uera de bua moura, pc:.i ver le ospo- os quaes le trauou húa bem ferida ti-

dia faluar configo, mas vendo que era caramuça, em que Diogo Kernandez
impol'iuelfaz.el!o, quis antes que mor- de faria Adail, & outros foram feri-

reiremChrilluos, que ja erão
(
porque dos, mas em rim Rocalcam foi conf-

elle mefmoosbnutiznra quando nafee- trangido a deixar o campo, do qual dia

ram) ^ue deixalosviuosentreos Mou- por diante nam continuou tanto nos
ros, do que conftrangido, pedindo per- combates, porque hia ja perdendo a

dam a Deus da crue/.a que commetia efperança de cobrar a cidade, lenam
centra feu próprio langue os afogou per fome , tk. pêra defender que lhe

ambos de noite na cama, & pêra mor naõ vieflem mantimentos punha toda-

dillimulaçaõ, em amanhecendo come- las guardas que lhe pareciam neceila-

çou a dar grandes , & doridos brados rias, afíi por mar como por terra , ce

pela morte dos filhos, dizendo que os por a fome ir em muito crecimento
achara afogados, &que nam podia fer determinou Diogo mendez de auen-

•fenam que bruxas, ou feiticeiras teuef- turar Francilco pereira de berredo na

'fem feitas a tal obra, rrasconfoladode fua fuíta, em que o mandou na entra-

íeus amigos defiítio do pranto, &ten- i\í de Iulho a Baticala bufear manti-

do ja lecretaraente íeguro de Diogo mentos, o que elle fez também, que
mendez, com quem viera fallar algu- no mefmo mesdelulhoveo aGoacom
mas vezes por parte de Rocalcam, to- xx paraos carregados delles, com que
mando feu dinheiro, & jóias, fingin- íe a cidade por entam remediou,
do que hia folgar pela ilha,leuando

conligo os Portuguefes , que erao to- CAPITULO XXII.
dos de fua capitania, lhes dixeemche-
gindo pertodacidade, queiuatençaó ^Decomo^iogoferuandez.de Beja tor-

era morrer na fé em que nafeera , & nou de Ormuz, a Goa, K do /ocorro

lan^arlle logo na cid ide, dizendolhes, que veo a cidade na entrada do ve-

qúe pela p.rixam de lelu Chrilto lhes r.iw, onde também no mefmo tempo

rogâua que fezeffem omelmo, queel- chegou Chrijlonaw de brito, que vi-

ie lhes daua feguro do erro que come- nha de Torturai debaixo da capita-

teram da parte do capitão, •& fobreto- uia de dom Garcia de Noronha, ca-

dós infiltio com Fernão lopez, & Pe- pitam de féis nãos, que partirão de

ro bacias, que eraô pelloas de mais ca- Lisboa nejie atino de M. CD. xi. & Nu-

lidade o que nem elles, nem os outros, entras particularidades.

que ja eram arrenegados, quiferam fa-

zer, & elle fem mais aguardar fe lan- -Ç Fguindo Diogo Fernandez deBe-
çou na cidade com os Portuguefes que O ja lua viajem para C,acotora com as

andauam captiuos no campo, comeu- três nãos que lhe pêra iíTo dera Afon-
ja vinda fe fez grande feita, leuandoos ío dalbuquerque antes que partille de
da porta por onde entrarão, compro- Goa, como atras rica dito, tomou hu-
ciíUm ate a Fgreja, dando todos mui- ma nao de Mouros mercadores, junto

tas graças a Deos, polaíaluacãodaquel- do cabo deGuardafum, que felhe en-

]es, & por em tal tempo trazer loam tregou pacificamente, noqual caboan-
machado a cidade, que parecia final de dou alguns dias fperando Afonfo dal-

ihes mandar outro mor focorro. Neíte buquerque, íegundo leuaua por regi-

men-
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mento, mas vendo que nam vinha le por capitam de leis nãos, de que os
ioi a C,acctora, & depois de ter mof- outros capitaens eram, Pêro mafcare-
tradoaPerocorrea, capitão da for tale- nhãs, Emanuel de Caííro alcoforado*
zaas cartas dei Rei, & prouiibenu que George de Brito, Chriltouão de brito,
Ieuaua de Afonlo Dalbuquerque pêra &do n Aires da gama. Deitas nãos as de
a derrubarem, o mandou logo fazer, dom Garcia, Pêro mafcarenhas.Geor-
iem delia ficar coufa de que fe os da ge de brito, & Emanuel decaltro,per
terra, nem os mouros podeííem feruir, ma nauegaçam chegaram a Moçambi-
o que feito, & recolhida artelharia, & que em Eeuereiro do annode M.D.xii,
outras coufas de luítancia que na for- & as outras duas paliaram a índia, das
taleza auia fe fez a vela pêra Ormuz quaes a de dom Aires foi ter a Cana-
onde lhe el Rei, & Cojeatar fezeram nor em Septembro & Chriítouam de
muita honra, dandolhe as páreas que brito a Goa, onde elteue alguns dias,

deuiara, & alguns prefentes, aííi a elle em que Roçalcão mandou per vezes
como aos outros capitaens com quefe correr a cidade , em huma das quaes
tornaram perà índia , & vieram ter a foram os imigosdetodo desbaratados,
Goa na fim do mes Daiiolto, com cu- cc feguidos dos noflbs, te as duas ar-
ja vinda fe fez grande feita na cidade, uores , o que fe ate aquelle dia nacra

porque Diogo Kernandez trazia mais fezera. Depois deíla victoria, na qual
decem foldadosPortuguefes, laos, & Chriltouão de Brito teue boa parte,
bem difpoítos, acoíturuados, & exer- por lhe Diogo mendez dar a diantei-

citados na guerra, que foi humagran- ra, elle fepartio pêra Cochim, deixan-
de ajuda pêra fegurança da cidade. An- do algus dos da fua nao em Goa. Com
tes de Diogo fernandez de Beja che- efte desbarato & outras perdas que ja

gar a Goa viera alli ter, na entrada do Roçalcam recebera , vendo que cada
mesde Agoíto, Ioamíerram, quecom dia vinha focorro a cidade fe conten-
Paio de ia, como fica declarado, fora toa com eftar de poíTe da Ilha, man-
de Portugal a ilha de fam Lourenço, dando proceder na fortaleza de Bena-
& paliada a fúria do Inuerno veo Ema- Itarim, que Pulatecam começara, &
imel de lacerda que andaua por capi- nilio trabalhou tanto ate a acabar, tic

tão da coita do Malabar com leis nãos, prouer dartelharia , & outras rauni-

de que eram capitaens, afora elle, Pe- çoens de guerra , & muitos manti-
ro dafonfequa de caítro, Mendafonfo mentos de maneira que aquella era a
de Tanger, Francifco fodrè, Simão coufa mais forte que naquelle tempo
velho, & António de Sa natural Da- auia em todalas terras, & fenhorios do
lhandra, com a vinda dos quaes ficou C,abaim dalcam. Neite tempo em que
a cidade fegura, porque neíta armada, fe a guerra mais ateaua, chegaram a
aliem dos muitos mantimentos que tra- Goa duas nãos de Miliquiaz, fenhor
•zia, vinhaõ mais de duzentos Toldados de Dio , que elle mandaua carregadas
Portugueles. Com tudo Roçalcam naõ de trigo, arroz, & outros mantimen-
deixaua de a mandar commerer algu- tos a Diogo mendez, offerecendoíle

mas vezes, mas coroo nem dos noflos, pêra tudo o que fofle feruiço dei Rei
nem dos íeus morreíTe peííoa conheci- dom Emanuel , & affi lho fcreueo, &
da , nem le fezefle feito notauel, dei- que fe ouueíTe miíter gente, & mais
xo de contar o que niíTo paílou. Eftan- mantimentos que tudo lhe mandaria a
do ja os negócios de Goa em milhor fua própria cuíta , Diogo mendez lho
eltado, pelo focorro que lhe viera, che- agardeceo muito por fuás cartas, &
gou ahi Chriltouão de brito capitão de deu algumas peças da índia aos capi-
huma nao das que vinhão de Portuga!, taens, per quem mandou hum prefen-
debaixo da capitania de dom Garcia de te a Miliquiaz de coufas que íe entam
noronha, o qual partira de Lisboa aos poderam achar em Goa, onde atevin-

xix de Abril, deite anno de M. D. xi. da de Afonfo dalbuquerque de Mala-
Rr ca
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ca le fezerão muitas caualgadas de nu-
ma, & da outra parte, em que os nof-

los chegarão algumas vezes a fortale-

za de Benaítarim, pêra veremíe a po-
diaó tomar, o que por enfara fe nam
pode fa/.er. O. que entre outros nelta

guerra deram molhas de bons caual-

Jeiros, & nella ie lhes pode conceder
a palma, foram Diogo mendez deval-
cogoncelos, Emanuel de lacerda , òc

Diogo femandez de Beja, dos quaes
por lerem tarn bons caualleiros, dei-

xou Afodfo dalbuq*ierque prelo Dio-
go mendez em Goa, por lhe nam dar
a gloria da guerra que hia tazer a Ma-
laca, por mandado dei Rei, & a Ema-
nuel de lacerda deixou nomeado nalo-

CAPITULO XX1IJ.

7)o Concilio que o Tapalulio ordenou
cm Tija, tí> Ligua, que fez com o

Emfcrador Maxw.iliano , el Rei
dom Fernando, t£j Soiços contra el

Rei de França^ 8> Venezeanos , £5

das praticas que fe moueram entre
el Rei dom Fernando, & cl Rei de

Fez,, Ç£ Alo lei Alebarraxa, C5 dou-
tras particularidades.

NEfte anno de M. D. xi, ordenou
o Papa lulio fegundo Concilio na

cidade de Pila, & porque nelleerane-
ceflaiio trataremíe couíasquetocauaõ

ceílaõdogouerno da Índia, íenaquella a alguas diferenças, que auia em 1

viajem morrelfe & a Diogo femandez panha entre o eítado ecclefiaitieo, &
Beja deu a capitania do mar , aoesfor- lecular, El Rei dom Fernando mandou
Ço dos quaes três eaualleiros nam foi fobreíle negocio a el Rei dom Ema-
inferior Diogo femandez de faria adail nuel Lopo furtado de mendoça, com
que aliem das boas moítrasque emfua cartas de crença, para com elle afftn-

mocitfade deu, nas partes Dafrica de- tar o modo que íe niilbauia de ter, fo-

baixo da bandeira de domloãodeme- belo que el Rei dom Emanuel mandou
nefes, na Índia fe/- muitos, & mui af- aCaltellaloanne mendez devaícogon-
íinados feitos, por refpeitó dos quaes cellos, òcaflifobre algúas praticas que
lhe el Rei dom Emanuel fez mercês loube que fe mouiaõ entre elRei dom
dignas de feus feruiços, no que tam-
bém continuou el Rei dom loam feu

filho, do esforço do qual caualleiro

poíío em parte dar teltimunho, por-

que eu paflei no atino de Mil, & qui-

nhentos, & vinca três deite regno pê-

ra Flandes, em nua armada que elRei

Fernando, ck el Rei de Fez, & Molei
Alebarraxa, que podiam fer de muito
perjuizo a eltes regnos, nas quaes per
papeis, & lembranças fe achou que le

procedia pelo modo que fe legue. Auia
nefte tempo hum fidalgo em Caftella
per nome dom Pedro ho baltardo, ef-

domioaõ terceiro la mandou, de que te por fer pelToa de calidade foi em
era capitam Pedrafonfo daguiar o mo- pane caula das grandes deíauenças, &:

ço da ilha da madeira, de huma das defeoneei tos que ouue entre dom Phe-

naos da qual armada era capitão eíte lipe Archeduque Dauítria , & fenhor

Diogo femandez de faria, com quem dos eltados de Flandes, & el Rti dom,

eu fui, por ter com elle algíía amiza- Fernando feu fogro, por razam dos.

de. Epor fer tempo em que auia guer- quaes defeoncertos, eíte dom Pedro,

ra entre o Emperador Cario quinto , & com medo dei Rei dom Fernando , por

elRei Francifco de França, nos acha- lhe nelles ter feitos deíTéruiços fe lan-

mos no canal de Inglaterra entre nãos çou em terra de Mouros, onde andou.

Franceías, &lngleías, onde foi necef- algum tempo em caía de Molei Ale

fario vir as armas, no que fe elle raof-

trou alem de bom capitão muianimo-
ío, & esforçado ioldadj.

barraxa , que antre os Mouros era hum
grande fenhor, per cujo meo ouue ef-

te dom Pedro perdaõ delRei dom Fer-

nando , & fe veo a Caltella com algu-

mas inítruçoens de Alebarraxa pêra eL

Rei dom Fernando , em que fe conti-

nha»
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nha, que prometem! olhe devir fobelo que era contra infiéis, a qual eíhndo
regno de Fez elle o ajudaria com con- preítes pêra iair de Malega, recebeo
diçam, que tomando o regno o rezei"- cartas do Papa lulio fegundo, em que
íe a elle Rei , &. que vindo o negocio lhe daua conta de húa liga que era íei-
ao rim que defejaua , elle queria ficar ti contra elle per elRei Luis deFran-
feu tributário, & obedecer em tudo ça dozeno do nome & Venezeanos,
aos Reis deCaítella. Deite recado mo- pedindo que o ajudafíe , que ho mef-
ítrou el Rei dom Fernando lançar mão, mo fazia o Emperador Maximiliano
nam íe lembrando tanto como era ra- òc Soiços, de que el Rei dom Fernan-
zão das cspitulaçoens das pazes feitas do ficou muito triííe, por lhe fer for-
entre os Reis deites regnos, & os de çado deixar eitaemprefa, emqueque-
Caltella, confirmadas por elle mefmo, ria entender, & fcreueo a el Rei dom
cc pela Rainha donna llabel de Caítel- Emanuel huma carta feita emSeuilha,
la, fua moiher ja defunta, & doutras per Almaçam leu fecretario, aos xxj
razoensque nam podiam nem deuiam dia«; de Maio, de M.D.xi. muito del-
em algum tempo tlquecer: determi- goiloio, & peíarofodasdiferençasque
nou proceder adiante por cite nego- auia entre o Papa, & el Rei de França,
cio, & para iflo tornou a mandar eíte & guerras que fe de taes deíconcertos
dom Pedro com cartas de crença, pe- fperauam entre Chriítãos. Pelo qual
ra M >lei Alebarraxa , & outras pêra reípeito , & por ianear as coufas do
Molei Mafamede, que entam era Rei regno de Nápoles, que ainda naó tinha
de Fez, com asquaes cartas, &inítru- bem feguro íe roeteo na liga do Papa,
qôes foi ter a Alcácer leguer com car- Emperador, &Soiços,de!ejando mui-
tas dencomenda de dom í-am dafon- to de meter el Rei dom Emanuel neF
íeca, Bifpo dePalença, para dom Ro- la, o queelie nunca quis fazer do que
drigo de foufa que entam era capitam foi mui anojado, ao qual nojo fe ajun-
daquelle lugir pedindolhequelhedeí- tou virem neíte tempo ao porto de
íe modo pêra poder paliarem Fez, por Lisboa féis gales de França, de que
quanto hia outra vez fogido do regno, era capitam Pêro loao, a quem el Rei
por cafo dâs defauenças dantre el Rei fez muita honra, & lhe mandou dar
dom Fernando & ti Rd domPhelippe mantimentos, & pilotos, o que fenatn
feu genro, em que o culparam. Dom fezera, ellas nam poderam íeguir via-
Rodrigo que era fagaz fofpeitofo dei- jem por virem muito desbaratadas do
te mellageiroodeteue alguns dias fem caminho do que elRei dom Fernando
lhe dar auiamento pêra paíTar adiante, moitrou muito grande defcontenta-
& entre praticas que tiuerao achou mento. Neíte anno proueo o Papa la-
que fuás palauras nam concertauam lio a petiçam dei Rei dom Emanuel
bera, pelo que fez tanto, que por ma- dom Martinho dacoíta, Arcebifpò de
nha ouue as mãos as cartas, & inítru- Lisboa, irmam do Cardeal de Portu-
çoens que leuaua em cifra, de que lo- gal dom Gcorge da coita, do capello
go mandou o treslado a el Rei dom de Cardeal , & o breue diíTo mandou
Emanuel, pelas quaes íe entendeo o a el Rei, & por outro breue íofpen-
grande prejuízo que delta negociaçam deo eite íecretamente com hum cre-
íe poderia feguir a eítes regnos fendo dito que deu a hum frei Vicente pêra
o regno de Fez, per virtude das de- el Rei em que lhe mandaua dizer que
marcações feitas entre os Reis deCaf- na primeira criaçam de Cardeaes de-
tella, & os de Portugal, de fua con- clararia, a qual dos prelados de Portu-
cjuiita, & demarcação, & ao dom Pe- gal daua o capello, do que elRei mo-
dro, pêra mais diílimulaçaõ deixou ir ftrou fer mui anojado, com tudo foi-
com feu recado. Pêra eíte negocio fez peitoufíe que o Papa nam fezera tal
el Rei dom Fernando logo húa grande mudança, fenam a feu requerimento
armada fem diuulgar pêra onde, íenaO mas em inítruiçoens que eu achei dei

Rrii "

Rei
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Rei peia os embaixadores que tinha dom Henrrique Dinglaterra fegundo
em Roma, & cartas que fereueo (o- deite nome começou a regnar no an-

bre eite negocio ao Papa, elle moítra- no do Senhor, de mil, & cento, &
ua ter diiTo muito defeontencamento, cincoenta, & quatro & regnou quali

mas por muito que el Rei iniiltille ne- xxxv annos, & ouue da Rainha don-
fte negocio diante do Papa, o Arce- na Leanor íua molher, rilha herdeira

bifpo dom Martinho ricou (em auer o do Duque de Aquitania ( a quem vul-

Capello de Cardeal. garmente chamam Guiena , ou Gal-
cogna) entre outros filhos, & filhas, a

CAPITULO XXIV. Infante donna Leanor , a qual caluj

com el Rei dom Afoníb deCaitelIa,

*De como el Rei Henrique de Ingla- noueno do nome, que delia ouue dous
terra mandou a ordem da gorretea filhos, & cinco filhas das quaes huma
a cl Rei dom Emanuel, ® do

l>
arcu- foi a Infante donna Branca que calou

te/co que a entre os Reis dejtes dous com el Rei Luis de França, quarenta,

regnos. & dous do numero dos Reis & oitauo

deite nome, cujo rilho foi el Rei Iam

EL Rei dom Henrrique de Ingla- Luis de França, a outra foi a Infante

terra, oitauo do nome, focedeo donna Orraca , molher dei Rei dom
noregno,perfalecí'iiento dei Reidom Afonfode Portugal, íegundodelleno-
Henrriquefeupai, no anno do Senhor me, donde os Reis deites regnos tra-

de M. L). ix, 6í foi coroado a Vueít zem origem dos Dinglaterra. Depois
monftier , em grande triumpho, aos deita conjunção de parentefeo dos
xxiiij dias domes de lunho. Cafou com Reis de Hifpanha com os Dinglater-

a Infante donna Catherina Lrmãa da ra, el Rei dom Duarte Dinglaterra,

Rainha donna M iria, molher dei Rei quarto deite nome que começou a

dom Km inuel , filhas dei Rei dom Fer- regnar no anno do Senhor de M. CC.
nando, & da Rainha donna Isabel Reis Lxxiij, calou com donna Leonor ri-

de Calíella, Leam , es: Aragam : pelo lha dei Rei de Caltella , cujo nome os

qual parentefeo, & grande amuade Chroniltas lngleles nam dizem , mas
que auia entre elte Rei dom Henrri- legundo a conta do tempo das Hillo-

que , & el Rei dom Emanuel , lhe rias de Hifpanha elta Infanta donna
mandou em final de amor, nelte anno Leanor foy rilha dei Rei dom Fernan-

de M. D. xi, ha ordem da Gorrotea do , que ganhou Cordoua, & Seuilha

com o regimento delia, ho qual, pof- aos Mouros, & de donna loanna lua

to que feja muito pêra ver, nam ponho legunda molher, filha de dom Simaó
aqui por conter muita leitura , mas ja Conde de Pontis, da fobredita donna
que nego a eite capitulo aquillo que Leanor ouue elRei dom Duarte quar-

lhe bem podia caber, me pareceo ra- to, oPrincipe dom Duarte quinto Rei
zam darlhe outra matéria mais aprazi- Dinglaterra deite nome , chamado de
vel, & neceilaria aos que a lerem, a Caruarnam., o qual Rei dom Duarte
qual'he tratar nelle o antigo parentef- quinto calou com Madama llabel , ri-

co que ha entre os Reis deites regnos, lha herdeira de Phelippe Rei de Fran«

& os de Inglaterra , & porque húa das ça, daleunha o Bello, da qual ouue,
coufas que mais alumea as Hiílorias, antre outros rilhos o Príncipe dom
& fatisfaz aos que delias fam eftudio- Duaite, Rei de Inglaterra, fexto del-

fos, hefaberem verdadeiramenteaori- te nome, &dom Henrrique conde de
gem, cc linhagem donde procedem os Arbid, & deLancaltre, que depois le

Re^, cc lenhores cujxs chronieas lem, chamou Duque do titulo de Lancaf-
trabalhei tudo o que em mim foi para tre. Elte dom Henrique foi o que veo
aqui dizer o que difTb pude alcançar, em ajuda dei Rei dom Afonfo de Caí-

que he pelo moio feguinie. El Rei tella, ho do Sellado, tendo cercada a
cida-
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cidade Daljazira, & nam o Duque Iam por quarto. Efie Duarte fextofoi ca-
Lancaítre pai da Rainha donna Phe- lado coro donna Phelippa filhadedorrt
lippa,molherdelReidomIoãodePor- Guilhermeconde de Hainauc, da qual
tugal primeiro do nome, como o Chro- lenhora ouue fete filhos, & três filhas,

nittaFernão lopez que foi guarda mor dos quaes foi hum o Infante dom loao
da Torre do tombo, fcreuenaChroni- de Gand, Duque de Lancaltre, òc ou-
ça dei rei dom Afonio quarto de Por- tremais moço que fecho.roou Fdmund
tugal , chamado também doí?al!ado, de Langlei, Duque fcborum , Conde
no Capitulo leílenta da mefma Chro- de Carobrix , & Duque Diorça , que
nica , o qual dom Henrrique de Lan- caiou com donna Uabel filha legunda
caftre lendo calado ouue a Infante dõ- dei Rei dom Pedro de Caítella o cru,

na Branca, mas o nome da mãi nam o & o Infante dom loam de Gand mais
8chei feripto, & o da filha ponho aqui velho que Edmund, fobredito, cafou
porque elta lenhora foi filha única de- a primeira vez cora donna Branca filha

lie Infante dom Henrrique, & perfua do Infante dom Henrrique, de qiem
morte erdou o Ducadu de Lancaltre

,

arriba fiz mençam , que foi o primeiro
de cujo tronco deicendem os Reis de Duque de Lancaltre, & da legunda vez
Portugal: aelleReidom Duarte fexto cafou com a Infante donna Conttança
Dmglaterra nomea o dito Fernam lo- filha herdeira do dito dom Pedro o'o
pez por quarto nas primeiras duas par- cru, Rei deCaltella, &deLeam, & a

tes daChronica dei Rei dom loam pri- terceira vez cafou com huroa Senho-
meiro, que elle collegio, & compôs ra chamada donna Catherina , mas da
de nouo, per mandado dei Rei dom progénie deite terceiro cafamentonaõ
Duarte, fendo Infante. E porque taõ foliarei por nam fazer a nollo propoii-

bom Chroniíta fenam ha de contradi- to. E quanto ao primeiro cafamentodo)
zer, fenam com mui certas, & viuas Infante dom loam de Gand , Duque
razoens, he neceiíario que com ellas de Lancaltre, elle ouue de fuamolher
declare o erro q teue ni conta dos Reis donna Branca Duquefa de Lancaltre,
Dinglaterra, dosquaes o primeiroque dom Henrrique que foi do dito nome
íe chamou Duarte, foi filho do grande quarto Rei de Inglaterra, porque foce-

rei Alured, ofegundo Duarte foi o que deo no regno a e! Rei Ricardo fegun-
teue titulodemartyr, porque por trei- do, que faleceofem deixar herdeiro&
çam da Rainha Alfreda lua madralta eíte dom Henrrique quarto, nam foi o
foi morto, o terceiro Duarte foi refe- que ganhou a batalla de Angin court:

rido no Cathalogo dos Sandos confef- em terra de Picardia , contra el Rei de
i res, o quarto Duarte foi fuceffor dei França, como o diz Gomezeannes de
Rei dom Henrrique, terceiro que fale- Zurara, na Chronica do Conde dom
ceo no annodoòenhordeM.CC.ixxij. Pedro de menefes , primeiro capitam
jfcite Jom Duarte quarto cafou com a deSepta no capitulo xxxiij, do primei-
Intante donna Leanor filha dei rei dom ro liuro , fallando nos feitos, & faça-

Fernando deCaltella, que os Inglefes, nhãs de Rui mendez, ceueira, fenam o
como dixe, nam nomeam , & porque filho deite Rei dom Henrrique , cha-
foi Príncipe em que ouue grandes , & raado também dom Henrrique, como
eítrem3das virtudes , alguns eícripto- o pai , que foi fegundo defte nome, &
Tes erradamente o contaõ por primei- foi neto do Duque Iam de Lancaftre,
ro dífite nome, o quinto Duarte foi fi- èefobrinho da Rainha dona Phelippa,
lho deite Duarte quarto, & cafou com molher dei Rei dom Ioão primeiro &
donna lfabel filha herdeira dePhelippe nam irmam, ouue mais o dito Duque
o Bello, Rei de França, como fica di- loam de Gand de fua mulher donna
to, oíexto Duarte foifilho defte Duar- Branca, donna loanna, que foi condef-
te quinto, & de lfabel de França, que fa de Vueít merland, & a Infanta don-
he o que o dito Fernam lopez, poero naPhelippa,fobredita, que cafou com

dom



3i3 Terceira Parte da Chronica

dom Ioam Rei de Portugal, primeiro modos fecretos de fe fazer Rei,&cr>
deíte nome, os quaes ouueram de feu mo eite defejo de regnar o trouxeíle

matrimonio a Infante donna Branca, cego, adernou que o mais certo cami-
que de oito mefes falleceo, & jaz fe- nho era aliaríle com Afonfo Dalbu-
pultada na Se de Lisboa, aos pes da querque, pêra lançar da cidade a ei

fepultura dei Rei dom Afonfo quarto, Rei, parecendolhe que o raelmo faria

feu bifauo, & o Infante dom Afonfo depois a Afonlo Dalbuquerque, por

que faleceo moço, & jaz fepultado na fer ellrangciro, & lhe nam poder vir

Se de Braga, &o Infante dom Duarte focorro le nam da Índia, mas vendo
qne regnou depois de leu pai, & oln- depois o modo, & ordem que osPor-
fante dom Pedro que foi Duque de tuguefes leuauaõ no gouerno da cida-

Coimbra, &fenhor de monte Mor, ik de, ik guarda delia, & da fortaleza,

o Infante dom Henrrique, que foi Du- defelperou de le poder fazer Rei, ik

que de Vifeu, & Senhor de Couilhãa, de ter o mando, ik alçada na cidade

i<z meítre da ordem de Chriítus , ik que tinha regnando el Rei Mahamed,
donna Ifabel que foi caiada com oDu- pelo que pêra tomar ao leu acoituma-

que Phelippe de Borgonha dalcunha o do modo de tyrannizar todo aquelle

bom,pai,&mãi do Duque Charles que regno, fereueo fecretamente ao Prin-

mataram os Suíços &Alemaens nab?- cipe que fora de Malaca, prometen-
talha de Nanei em terra de Lorema. dolhe ajuda contra os Portugueíes.

Ouue mais el Rei dom loam da Rai- Deites tratos foi auiíado Afonfo Dal-

nha donna Pheilippa lua molher, oln- buquerque, ik ouue as mãos cartas de
fante dom Ioam que foi meífre da or- Vtetimutaraja pêra o Príncipe, & do
dem de banctiago, &Condcíl:nbre do Príncipe parelle, o que teue em mui-
regno, pai da Rainha donna Ifabel, mo- to fegredo, fem diíío dar conta, lenão

lher delRei dom Ioam deCaitella, fe- a Rui daraujo , aconfelhandoife com
gundo do nome. Ouue mais delia o In- elle lobello modo que teria pêra auer

fante dom Fernando, meítre da ordem eíte homem dentro na fortaleza, com
Dauis, que morreocaptiuo em Fez. E hum feu filho, &genrro, que eram
aíli tendes ouuido na verdade a real, culpados nefta conjuração, oquenun-
ik akaprogenia, & linhagem dos Reis ca poderá vir em efTeito, por ja an-

de Portugal, defno tempo dei Rei dom darem de fobre auifo, pellas muitas

Afonfo, íegundo do nome, ate o dei queixas que cada dia os da cidade da-

Rei dom Duarte, pai dei Rei dom A- uam a Afonfo Dalbuquerque delles,

fonfo o quinto, auo dei Rei dom loão dos agrauos que lhes faziam, fe Deos
fegundo & dei Rei dom Emanuel, da naminfpiraranocoraçaó dehumMou-
parte que lhes toca do coitado dos Reis ro perliano , per nome Cojeabrahem

,

de Inglaterra. de pedir a Afonfo dalbuquerque o oí-

ficiodequetual,aoqlberefpondeoque
CAPITULO XXV. tinha allentado de nam dar orficio da

cidade fem parecer dos principaes da
7Je como per erros em que Afonfo dal- terra, que os ajuntalTe, ik fezelíe vir a

buquerque comprchendeo IJtetimu- fortaleza pêra determinar com elles o
laraja, & a hum feu filho, Ç£ genr- que deuia fazer, que da fua parte naõ
ro, foram degolados perju/t iça, & perderia nada. Eítas palauras , & ou-

de como mandou de/cobrir as ilhas trás de muita abaltança lhe dixe, por-

de Maluco, ££ Banda. que fabia que era o mor amigo que
Vtetimutaraja tinha na cidade, pêra

VTetimutaraja, coma atras fica di- ver le por elte modo o poderia aco-

to, era tam poderofo, que defo- lher dentro na fortaleza, òxoprender,

bedecia em muitas couías a el Rei de como fez ao filho per nome Patiaco,

Malaca , ik intentou algumas vezes per & Patipra feu genrro , contra os quaes

man-
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mandou proceder judicialmente era doar grandes culpas, & que deita pe-
que os artigos principaes que fe for- dia perdam a Afoníb Dalbuquerque
maram contra elles foram os feguin- prometendolhe de em quanto viuelle

tes. Que fe carteauam com Alodim ier bom, & leal vaílallo aos Reis de
Príncipe que fora de Malaca, peva o Portugal , & que afli mandaua a lcufi-

fazer vir lobela cidade, & pêra iflb lhe lho, & genrro, que o fezefiem.

prometião fua ajuda. ^] Item. Que quanto aos outros ar-

t -os das culpas que lhe punham nani

^[ Item. Que tinha Vtetimutaraja na r^pondia nada, por em nenhum del-

cidade inteligências, que nam vindo o lts fe achar culpado, & que de qual-

Principe fobrella, pêra elle com a fua quer -erro que fofle comprehendido
gente, & outros que o ajudauam, fe pedia mifericordia, & perdam a Afon-
íazer lenhor delia, & combater a for- ío dalbuquerque. Com tudo per mo-
taleza ate a tomar per fome, ou a par- -do judicial feprocedeocoatrelle, dan-
tido, cc queiíto fe auia de fazer depois dolhe procurador , & achandofle era

da partida de Afonfo Dalbuquerque verdade tudo o que lhe punham & a
pêra a índia. feu filho, & genrro, foi julgado que

•ff
Item. Que elle fora caufa de o La- morreflem todos três degolados , o

faroana nam vir a Malaca feruir el Rei que fe logo effèctuou, na praça da ci-

dom Emanuel no meímo officio, & dade com pregoens, & outrasceiimo-
com a mefma armada, com que ferui- nias , fegundo coítume deites regnos.

ra a elRei de Malaca, ao que elle mef- Pêra fegurança de fe efta execução fa-

mooftèreeéraa Afonfo dalbuquerque, zer lem suer algum inlolto , ou rebe-

cc que eftando pêra fe vir pêra a cidade, liam da parte doscondenados, porfe-

elle Vtetimutaraja lhe fereuera que o rem pefloas poderofas mandou Afon-
nam fezefle, dandolhe peia iflb muitas fo Dalbuquerque a dom loão de lima
razoens, com que o eftoruara do pre- com muita gente da nofla armada que
pofito que tinha. eíliueffe na praça, ate fe acabar de to-

*f[
Item. Que por feu mandado, feu do efle auto. O qual nam lomente fe

filho, & genrro foraó os principaes na fez fem nenhum aluoroço, mas antes
cohjôraçarn que fe tez contra Diogo ouue muitos quefolgauão, & dauam
lopez de tiqueira eftando furto no por- graças a Deos verem fazer juítiçajdef-

to de.Malaca, emqueera determinado tes horaés, pclasrouitaítyrannias com
o matarem & a todollos Portuguefes, que cada dia cpremiam, &auexauam,
eitando iobre paz, cc faluo condueto aííi os moradores daquella cidade, co-
ei ol Rei Mahamed que entam regna- mo os eítrangeiros. Depois de Afonfo
ua. dalbuquerque ter dado a eítes homens

tfl Item. Que por efterefpeitoforaõ ocaítigo, &pennaque por fuás culpas

mortos no mefmo dia muitos Portu- mereciam , & mandando derrubar as

gueíes na cidade, & outros prefos, dos cafas de Vtetimutaraja, & cegar o fof-

quais alguns coro medo do raao trato fado, & desfazer as eítacadas, & pali-

que lhes dauam, & ameaças que lhes çadas que elle mandara fazer & ter a
faziaó, arrenegando ab'è deleíu Chri- cidade de todo pacifica , determinou
ito, fe fezeraõ Mouros. Os outros arti- de mandar defcobrir as ilhas deMalu-
guos nam digo por efíes ferem os mais co , & Banda , das quaes nas de Malu-
iuftanciàes. Aos quaes refpondeo Vte- co nafee o crauo, &na de Banda anoz
timutaraja, que quanto as cartas que nozcada,&maçaaoqua!negocioman-
Jcreuera ao Príncipe filho do Rei que dou António dabreu por capitão de
fnra de MaHca, que era verdade o ter três nãos, os outros eraó Francifco fer-

f eito, reconhecendo feu linal nas mef- ram, &Simam afonfo bifagudo, &por
mas cartas, que lhe foraó mofíradasdi- feitor Ioam freire feriuão Diogo bor-
aendoque de grandes fenhores era per? ges. Hiam neíta armada, cento, ouvin-

te
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te Portugueíes, afora foldados da ter-

ra, & ouira gente domar, a qual par-

tio de Malaca no rim de Dezembro de
mil,&quinhentos, &onze, doqueeí-
tes capitaens paliarão na viajem, & do
que lhes nella aconteceo fe dirá ao di-

ante.

CAPITULO XXVI.

*De como fe alçou Patecatir contra

Afonfo dalbuquerque , do que orde-

nou a cerca do gouerno da cidade de

Malaca, antes de partir fera Ín-

dia:, iè do que lhe aconteceo ate che-

gar a Cochitn, Cj; do mais que ahi

fajjou.

AS duas principaes peííoas da ci-

dade de Malaca, eram Ytetimu-
taraja, & Paticatir, entre osquaesauia

mui pouca amizade , & algumas dife-

renças , por Vtetimutaraja nam que-

rer dar para molher huma fua filha a

Patecatir , & por elle íer homem de-

lia calidade , & prudente , Afonío
Dalbuquerque lhe deu ofHcio de go-

uernador dos mouros, que nella auia,

de modo que o Vtetimutaraja , tinha

no bual começou de dar boas moítras,

&fer muito fauorecido dos Portugue-

íes, & de feus amigos, & aliados, o que
vendo a molher de Vtetimutaraja , por

ie vingar da morte de feu marido, fi-

lho, & genrro, o mandou commeter
com a meíma filha que lhe dantes ne-

gara, prometendolhe em dote huma
grande fomma de dinheiro, fe quiief-

le fazer guerra a Afonío Dalbuquer-

que, & lançalo da cidade, pêra o que

lhe daria tudo quanto lhe foíle necef-

íario, &feis mil homens de pelleja, &
mais íe de mais ouueíle necellidade.

Patecatir parecendoihe que por elta

via eftaua em termo de poder fer Rei
de Malaca, aceptou o partido, tk o

mais fecretamente que pode fez fuás

vodas, após o queveo de fupitoiobe-

la pouoaçam grande, mandando poer

fogo , & matar os que nella moraiulo

,

a.grita dos quaes acudio Afonío Dal-

buquerque em pelloa , que por força

lançou Patecatir da poooaçam , & O
fez fogir ate Vpi, onde viuia, no qual

lugar fe fez forte, com tranqueiras,

cauas,& paliçadas, correndo dalli mui-
tas vezes a pouoaçaó, fazendo todo
quanto mal podia, no que Afonío dal»

buquerque proueo de maneira , que
Patecatir tomou por partiocontentar-
fe deeítar na fua pouoaçaõ mai^receo-
io dos nollos , que defejofTo de os vir

cometer. O que tudo aíli acabado A-
fonío dalbuquerque determinou de fe

partir pêra a índia poltoque ainda te-

uelle allazquefazer em Malaca, &que
todos os moradores, & mercadores da
cidade lhe pediliem que quiieiiem fi-

car alli aquelle Inuerno, pêra mor fe-

gurança, & aílr ITego de toda a terra,

doque por entaó fe exeufou dandolhe
razoens luficientes, com que os latis-

fez. O que aílentado deuacapitaniada
fortaleza a Rui de brito patalim, natu-

ral de Santarém, a alcaidaria mor, &
feitoria a Rui daraujo , por fcriuaens

Francifco dazeuedo, ite Fero falgado,

& a capitania do mar deu a Ferm ô pe-

rez dandrade, & por entre elles nara

auer algumas diferenças, fezquedtlle
Fernam perez dandrade a menagem a

Rui de brito, pêra que com todos os

capitaens da fua frota lhe obedecelle,
aíli como a fua própria pelíoa, deixan-
do regimento, que falecendo Rui de
brito ficafle Fernam Perez dandrade
por capitão da Fortaleza, & por capi-

tam do mar Lopo dazeuedo natural de
Alanquer, osquais capitaens deita fro-

ta a fora Fernaó perez, eraóLopo da-

zeuedo , Ioaõ Lopez daluim. Vaie»
fernandez coutinho, George botelho,

Pêro de faria, Aires pereira de berre-

do, Chriítouãomafcarenhas, António
dazeuedo, & Chrittouaó garces, fica-

ram por gouernadores da terra orde-

nados per Afonío Dalbuquerque, Ni-
na chetu porxabandar, &gouernadoc
dos Gentios , & dos Mouros Malaios

hum feu Caciz , òc dos laos da parte

Dupi, hum mouro honrrado, per no-

me Aregerout raia , & da pouoaçam
Dilher, da banda da fortaleza Tuam
calaícar, lao denaçam, & Rui daraujo

por
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por determinador de feus aggrauos

,

&a mor parte dos Malabares que trou-
porque fabia aíTaz bem a lingoa Malaia xera coníigo, Afonfodalbuquerquefe
em que le todolos feitos tratauam na fez a vela, com los três nãos, & hum
cidade.Andandolfe Afonfo dalbuquer- jungo, em que mandou embarcar mui-
que fazendo preltes pêra partir, Sol- ta íazenda, aíli dos quintos dei Rei,
taõ zeinal Rei que fora de Pacem , lhe comofua, &de partes no qual hia por
mandou pedir perdam de fe ir delle, capitaõSimão martinz com trezePor-
& que lhe confeílaua que fora a ca ufa tuguefes, amais gente erafeiTeutalaos
parecerlhe que nunca auia de tomar calados com fuss molheres, & rilhos,
Malaca, pelo vagar, & dilaçoens em efcrauos dei Rei , todos carpinteiros,
que andauam com el Rei , & por lhe ferreiros, & calafates que leuaua pêra
elle mandar dizer que auia de tomar na índia enfmarem outros fcrauos. Das
todolos Portuguefes as mãos , & que outras nãos erão capitaens Pêro Dal-
com lua armadadelles o mandaria me- põem, &George nunez de leão, com
ter de potle do regno, fe mouera afa- a qual companhia lendo atrauesdailha
zer o que fezera, mas que ja tinha vi- de C,amatra , defronte da coita Dau-
iio por experiência quam esforçados ru, lhe deu hum temporal com que
caualleiros erão osPortuguezes,oque furgio, mas o mar foi tam grcllo que
lhe fazia rennuar a primeira fperança depois de iurtos, fez caçar a fua nao,
que teuera nelles de lhe reítituirem o ate dar fobre huma lagea onde por ler
regno de Pacem , Afonfo Dalbuquer- muito velha, & podre abrio em dous
que lhe deu licença, & faluo conduto pedaços, dosquaes o da proaie alagou
pêra fe vir pêra elle, o qual depois de de todo, & o da popa ficou íobela la-
le ver algumas vezes com Afonío dal- gea, fem o cobrir a agoa, ondeie elle,
buquerque, lhe dixe que bem lhe de- &os mais que eítauaõ na naofaluataó,
uia lembrar a prometia que lhe fezera & alguma roupa , mas cão dous leoens
de o reftituir em leu regno, que lhe de íerro vazados muito fermoíbs , &:
pedia que de caminho, indo perà In- de obra muito prima, de quatro que
dia o quifeffe fazer, & que o faria fa- eitauam a porta dei Rei de Malaca,
cilmente, porquanto tinha muitos fe- que Afonfodalbuquerque leuaua pêra
nhores & peílbas principaes do regno mandar a Portugal aelRei, de que ef-
de lua parte , que o eftauam efperan- tes dous hiam neita nao , nem a mani-
uo. Afonfo dalbuquerque lhe refpon- lha do oflb que eftancaua o fangue, a
deo, que pêra iílb lhe não faltauavon- perda das quais peças elle íentio mui-
tade pola hontra que fperaua de ga- to. Eftando nefte trabalho lhes acudio
nhar, masque não podia fer entaópor o batel da nao de Pêro dalpoem que
ie lhe pairar o tempo defe tornar pêra eftaua também furta, em que fe falua-
lndia, onde tinha muitas coufas que fa- ram todos em jangadas, &íeforaopa-
zer , mas que lhe prometia de dar tal ra a mefma nao, mas os que fe acharão
ordem como la folfe, com que cobrai- na proa fe apegarão a barris, arcas, &
fefeu regno. boitao zeinal lho teueem outras coufas, em que algús delles fo-
merce, mas parecendolhequeeraotu- ram ter a Pacem, & os outros fe afo-
do palauras, arreceandoííe que o le- garam. Com eíla toruoada fe spartou
uafíe Afonfo dalbuquerque configo a a nao de George Nunez de leam do
índia, fogio da cidade com todolos jungo, em cuja guarda hia , por fe os
feus tam íecretamente, que nunca fe laos nam alleuantarem com ella , os
pode faber pêra onde. AÍTentadas aiii quaes vendolle apartados da nao, de-
todalas coulas que curnpriãoaogouer- rão emSimão martinz que hia doente,
no da cidade, & guarda delia, & da & nos outros Portuguefes, & os ma-
fonalleza , deixando nella trezentos taraó todos, faluo quatro marinheiros
íoldados Portuguefes, & na frota du- que fe faluaraõ em huma almadia, que
zentos, afora gente de foldo da terra, também foram ter a Pacem, & o jun-

bs go.
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go a cidade deTimiaõ, que he na ilha

deC,amacra, o qual ie perdeo depois.

Tornando a Afonfo dalbuquerque, el-

le partio do lugar , onde ie a lua nao
perdera, & palfou muito trabalho por
lhe faltar a agoa , per cafo dn muita

gente que com elle hia , tk morreram
todos a /ede, fenão tomaram húa nao

de Dabul por força, em que acharam
muitos mantimentos, &agua &dalli a

poucos tomarão outra q ferendeo lem
pelejar, em que também achou muita
agoa, & mantimentos, & porque o fe-

nhorio delta nao dixe a Afonfo dalbu-

querque que era de Chaul, tk que vi-

nha íem feguro por eltarero de paz , &
pagarem páreas, temendoíle, que não

folíè verdade o que dezia, o mandou
ficar na fua nao, com algus outros, tk

a do mouro mandou Simão dandrade,

com quinze Portuguefes. Sendo elta

nao tanto auante, como ocabodeCo-
mori , gouernou o piloto mouro de

noite a tal rumo, que foi ter antema-
nhã a ilha de Candalu^, que he huma
das principais das de Maldiua, onde
eftauam muitos Malabares de Cale-

cut, quetrataramraui malSiroam dan-

drade, com os que com elle hiam, &
os matarão fenam ouueram medo que
Afonfo Dalbuquerque fezeíTe o mef-

mo ao fenhorio da nao, ik aos outros

Mouros que recolherão conligo, com
tudo lhes roubaram quanto leuauam,
tk aífi os mandarão pêra Cochim , on-

de vieram ter depois de Afonfo Dal-

buquerque, que alli chegara na entra-

da do mes de r/euereiro de M. D. xii.

donde depois de fer bem informado

dos negócios de Goa, mandou loguo

la oito catures carregados de gente ,

& a Emanuel de lacerda prouifaõ pêra

fer capitão, &a Emanuel de fouía ta-

uares de alcaide mor, & a Diogo fer-

nandez de Beja de capitão do mar, &
fereueo a Emanuel de lacerda que ef-

peraua de fercedo com elle ao que lhe

refpondeo, que o não fezefTe ate nam
virem as nãos de Portugal, pêra ter

gente com que podelle tomar a forta-

leza de Benaitarim , que quanto a ci-

dade que elle ha íeguraua com a gen-

te que configo tinha & por algumas
informaçotns que deraó a Afonlo dal-

buquerque das coufas que p.llaiãoem
Cochim em lua auíencia ;;chou culpa-

dos, António real, & Lourenço mo-
reno , do que teue defgoito, & lobre

tudo de degradarem para Goa Sirnaõ

rangei, por le dizer que reprehendia,,

o que elles faziam, o qual Simão ran-

gei, indo degradado pêra Goa em hu-

ma nao deCochi, foi tomado de mou-
ros de Calecut, onde o venderam em
pregaô a hum Mouro de Meca que o
leuou perala coníigo. Depois de Alon-
fodalbuquerque feremCochi, chegou
ahi no mez de Maio , Pêro matcare-
nhas capitão de huma das naobdarma-
dajque partira de Portugal no anno de
M. D.xi, capitam dom Garcia de no-
ronha o qual no caminho paliou tan-

tos trabalhos que nam pode chegar a

Moçambique íenam no mez de Eeue-
reiro de M. D. xii. donde por nam ler

tempo pêra partir com toda a frota,

deípedio Pêro mafearenhas em huma
naueta pêra leUar nouas a Atonlo dal-

buquerque de fua chegada , tk tomar
poiíe via capitania de Cochim, de que
o dito Pêro mafearenhas hia prouido,
onde no mes de Septembro deite an-
no veo a Afonlo Dalbuquerque hum
embaixador de hum dos pnneipaes
Reis das ilhas de Maldiua, que fe man-
daua lazer vaíTallo, tk tributário dei

Rei dom Emanuel , do que fezerão
feus contratos pelo que Afonlo dalbu-
querque lhe fez reftituii algumas ilhas

que lhe tinha tomadas hum Mouro
principal de Cananor , per nome Ma-
melle, a quero o mefmo Rei de Cana-
nor tinha dado nome de Rei delias

ilhas o qual titulo elle renunciou nas

mãos de Afonfo dalbuquerque , junta-

mente com a polte que tinha tia, ilhas,

de que o Rei ficou pacifico poffuidor.

CA-
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lar mal de nenhuma pefToa com paixão,CAPITULO XXV1Í. ou modo de murmuraçam. Em a julti-

ça he tão inteiro que nunca per ne-
J)o na/cimento do Infante dom Henr- nhum refpeito, ouaffeiçao le inclinou

riqne, SJ das ca/idades deftia Real mais a huma parte que a outra. He li-

J>ej/oa, & algumas coufas que fez, , ure, & ifento, em dizer o que lhe pa-
(S injíituio ate o tempo prefente. rece, nunca da tanta authoridade a pef-

foa alguma, que por parecer doutrem
NAfceo o Infante dom Henrique fe deíuiafle do que lhe parece raíão,

na cidade deLisboa, oderradei- nem tem conta com o golto , & afei-
ro dia de laneiro , no anno de M, D. çamdepefloa nenhuma, fomente com
srij. em o dia de feunafcimento neuou a juftiça,& razão, & bem vniuerlal, he
muito, & por iílo acontecer em Lif- muito amigo dos homens inteiros, &
boa muito poucas vezes, pareceopro- virtuolos. Sendo de idade de catorze
noitico , de nollo Senhor lhe dar lume, annos tomou habito de clérigo , ha pri-
& claridade pêra as coufas de feu fer- meira dignidade que teue íoi o Prio-
uiço. Foi baptilado pelo Bilpo.de Co- rado de landa Cruz, por renunciação
imbra dom George Dalmeida que foi do Cardeal dom Afonfo feu irmão. Em
mui virtuofo Prelado. He de meam eí- feu tempo , por ordenança dei Rei feu
tatura, mas de efpiritu viuo, íofredor irmam fe reformou em obferuancia o
de trabalhos, pareceffe muito com el ditomofteiro., & fe fez mui grande def-
Kei leu pai , he mui manhofo em to- pefa em obras da cafa, & fe tirou mui-
dolos exercícios que hum Príncipe ta parte da renda do Priorado pêra os
deue ter, da caça, & monte, & jogo cónegos, no que tudo elle não fomen-
da pella, & caualgar bem, & princi- te confentio mas teue diílb muito con-
palmente a gineta, a ilto tudo fe deu tentamento. Eftando o Infante dom
muito em quanto a occupaçaõ das Luis íeu irmão de caminho pêra Hun-
obrigaçoens, que depois teue, lhe de- gria , pêra fe achar em batalha que fe
ram a ilio lugar. Sabe bem latim, ou- efperaua que o Emperador dom Car-
uio Grego, Hebraico, &Mathemati- los v. deflè ao Grão Turco, elle lhe
cas, Philofophia, & Theologia, & de daua a legitima que lhe ficara da Rai-
tudo entende bem os principios. De- nhafuamãi, o que nãoouue efeito por
pois que entrou mais em idade fe deu el Rei tomar a menagem ao Infante,
a liçaó de liuros fagrados de que rece- que naõ fezefie tal caminho, & depois
beo muito fructo. He de fua condição quando o Infante dom Duarte íeu ir-

encolhido, & vergonhofo , o que ,he mão cafou lhe! alargou a dita legitima
caufa muitas vezes de não contentar com o Priorado de fanfta Cruz em cõ-
muito os homens no bom acolhimen- menda. Depois que foi prouido do Ar-
toque elles dos Príncipes fperaõ nem cebifpado de Braga, per falecimento
tratar o que entende, com tanta foi- de dom Diogo de íoufa, íe ouue mui-
tura como algumas vezes he necefía- to bem com os criados do dito Arce-
rio. No trato de fua pelloa he feuero, bifpo, prouendo os dosofficios que ja

& pouco mimofo, mui continente, & tinham, &tomandoos, &fazendolhes
temperado fora de toda a cobiça , & outras muitas mercês por todas as vias

ambição de proueitos, &honrrastem- que pode. E afíi o Arcebifpado como
poraes, & faz muito pouco por ellas. o Priorado de fanfta Cruz que ainda
Tem grande fofrimento naspaixoens, então tinha gouernou cora muito cui-

& trabalhos , grande temperança nay dado,& diligencia no fpiritual, &tem-
palauras , he mui amigo de faliar v^F poral, & pêra iílo bulcou os roilhores

dade,& tem com ella muita conta, pe- officiaes que pode, tem mui bons ho-
]o que o achão muitas vezes íeco , he mens em feu feruiço, & letrados emi-
de muito fegredo, não fofre ouvir fal- nentes em todo género de faculdades,

$s ii olha
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olha muito porelles, fazenJolhesmui- mente mininos , pelo perigo da idade

tas mercês, pêra que nem por delcui- tenrra aparelhada pêra facilmente per-

do, nem por necellidade deixem de dera fe. A muitos homens fidalgos, &
fazer o que entendem. Depois que foi molheres da ajuda pêra cafamentos de

ordenado de miíla a diz todas as vezes fuás filhas, & elmollas pêra leu lulten-

que pode com muita deuaçaó, princi- tamento. Quandotomou lua caia, que

palmente ahos Domingos, dias Santos, foi a culta de luas rendas , na miihor

& na quarelma & outros muitos dias, ordem que pode fe partio pêra braga,

quando os negócios lhe dam lugar. In- & vifitou os mais dos lugares dantre

do o Infante dom Luis a Tunez, fen- Douro, & Minho, & Amarante , 6c

tio muito nam o poder acompanhar vifitou também Guimaraens que auia

em a jornada, por eltarja dedicado ao muito tempo que le não vilitaua. An-
outro caminho de vida, em a qual de- dando nelte trabalho ate a entrada do
terminou de fe poer de maneira que lnuerno, &logo noanno leguinte tor-

alcançalle outras vitorias, & a honra nou a fazer o melmo, & exercitaua

verdadeira que conliite em puro ferui- pelfoalmente todolos officios de Pre-

ço de Nollb Senhor com tudo no que lado que podia , baptizando algumas

pode ajudou muito ao Infante, toman- crianças, & na vilitaçnm examinaua,

do carrego de 1'eus criados, cala, & & inqueria por fi as vidas de léus fub-

renda, & lhe deu dinheiro, & bufeou ditos, principalmente Ecclefialticos.

empreitado pêra paga das diuidas que Fez Synodo, & (Jonitituiçoens as mi-

la fez, moltrando finalmente em tudo lhores que pode, & todo dinheiro do

o que pode o grande amor que lhe ti- bynodatico ordenou que le galtalle em
nha. Ouue em leu tempo em o Arce- calamento de orphans, & na fabrica

bifpado de Braga huma mui grande ef- de humas mui boas fchollas que fe fe-

terelidade,pararemediodaqualmãdou zeram, &pos nellas mui bons meltres.

trazer muito pao de fora do regno aos Nobreceo a cidade com mui boas obras

portos dantre Douro, & Minho, & o publicas, mandou concertar omoltci-

mandou vender por o preço que cui- ro de S. brutuolo proueo a kgreja de

tara, & alíi mandou fazer muitas ef- prata, & ornamentos, mandou a todo-

mollas a pobres, 6c também mandou los Abades, Priores, & Vigairos que

pam atrai is montes, onde auia a mef- moitraifem léus títulos , os que não
ma necelIiJade , & dinheiro pêra ef- achou bem prouidos, podendolhe ti-

mollas, o que tudo mandou repartir rar os benefícios o não quis fazer, mas
per homens de muita confiança, con- deulhes tempo em q fe proueííem no-

forme a necelfidade de cada hum, o uamente, ordenou mui bons Vilitado-

que também fez em o Arcebilpado res, mandou também vilitar as Egrejas

Deuora, em femelhante trabalho , & da vititaçaó das dignidades, & Cabido
peia acudir miis pão a cidade , orde- pêra fe remediar a negligencia, &def-
nou que todopaó que levendeire folie cuido que nas vifitaçoens delias auia.

forro de fita , 6z pêra líto latisrez aos Caltigou com feueridade pecados pu-
rendeiros. Poros feus vilitadores man- blicos, & offenfas de N. Senhor prin-

daua fazer muitas efmollas quando vi- cipalmente deshoneftidade de gente

fitauam,tem certas pellbas honrradas ecclefiaftica em a qual auia mui gran-

pobres a que faz cada mes certa ef- de foltura , èc euitou todo modo de
molla, manda criar muitos engeitados extorfoens, & violências, não preten-

que nam tem remédio, faz muitas ef- dendo mais que o bem dasalmas, vlou
molUs pêra cafamentos de orphans, ^de muita clemência com os culpados

ou p^ra ferem tomadas para freiras em ^#que fentia conhecimento de fuás

molteiro. Quando fe tomou o cabo de culpas, o que per li nam podia fazer

Gue deu huma graó fommadedinhet- cometia'a pelloas de muita confiança.

ro para relgatar captiuos , principal- Deu regimento para fe fazer mais juf-

tiça,
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tiça, & com mais breuidade, mandan- to fe fez nouamente Arcebifpado , &
do caftigar muitos culpados, princi- como teue então mais tempo, & mais
palmente peíloas poderofas com que poder para relidir , & comprir com a
ie dantes naó entendia, & peílbas que obrigacam de leu oftício, foi tudofei-
tinháo encorrido em graues crimes, to com muita auentajem, & como a
Venceo a demanda dos votos com renda era maior, eram também as ef-
muito cuidado

, & diligencia que pos n ollas mais grollas , aíli as que corrião
para ie ver a juítiça do Arcebifpado per não de leu efmoler, comodeleus
na remita que ouue, eitandoja aegre- vilitadores. Tomou a leu carrego o
ja delempojiada per ientença que fe hoipital Deuora , fez elmolla todolos
reuogou, foi iito caufa de muita im- annos a milericordia, èv a todas as mais
portancia peraquella egreja. boi de- caias da mifericoidia do Arcebilpado
pois piouido de lnquiiidor geral , o faz elmola cadaarno mandando cuiar
qual cargo aceptou por puro zello da os enfermos a que o hofpital , ou mi-
Jre, & aelejo de leruir nollo benhor, fericordia não podia acudir, & darlhe
porque dehc nenhú outro frueto tem- todo necefiario. t m quatro feitas do
poral podia colher; padeceo nittomui f.nno, Palcoa, òpiritu Santo, noilabe-
grandes trabalhos, & enfadaa.entos, nhoraDaiumpçam, & Natal mandare-
principalmente emaquelle tempo que partir eimollas depaó, & dinheiro, &
não eltiua nada doque cumpria aoof- nolnuerno velíir pobres, &tudoode-
ficio da lnquiiição poito em ordem & mais que no Arcebifpado de Braga fe
auia grandes contradiçoens , alli por fazia, mas com ventajem da maneira
parte do Núncio, como de fauores de que fe acima dixe. Tinha muitos pre-
Koma, & de grande negocio de chri- gadores homens de mui boas letras, &
ilãos nouoò , pello muito poder que exemplos, cada humdeites continuaua
tinham: durou iito muito tempo, & certo tempo em huma terra em quanto
chegou a grandes u atalhos, & ritcos, era neceílario pêra com dotrina fazer
os quaes iodos carreg?uam lobrelle, mais frueto, principalmente iendoaju-
todauia, com fauor ce Nollo benhor

,

dada do bom exemplo dos pregado-
& ajuda dei Hei leu irmão, foi a Inqui- res, & depois fe paílauam pêra outra
iiçam por diante , & fezeraóie muitos parte, per eíta via, tem embargo do
autos em que foraó condennados mui- Arcebifpado fer mui grande, todoera
tos Herejes , teue pêra iito mui bons mui bem dedrinado , ajudando a ifto
ofhciaes. Aikntouie a Inquifiçam nos o zelo, bondade, & cuidado de feus
eitaos, cc fezíe cárcere pêra os culpa- vifitadores, & aliem deites tinha nos
dos foi eíle hum grande íeruiço de N. principaes lugares outros que exami-
benhor, porque iegundo a coufa pro- nauam os clérigos, & os eníinauão &
cedia fe etle freo naó fora, naõ fe po- os faziam viuer bem, & fazer léus of-
derão exeufar mui graues herefias, & ficios, & prouiam pêra íe adminiítra-
mais em eíles regnos. Com os culpa- rem bem os facramentos, & fe fazer o
dos na Inquifiqaõ fe vfou fempre de culto diuino. Proueo a be de peiloas
muita clerrencia , & pêra os peniten- muito idóneas, & de homens virtuo-
ciados ordenou hum collegioondefo- fos & letrados, &aíli teue muitobom
ram as bcholas geraes, & alli iam do- Cabbido, & que muito bem fazia feu
ctrinados em aFe,& confolados com officio, & o ajudaua, & affi trabalhou
pregações, & os pobres mantidos com de prouer fempre todos os mais dos
efmollas, como faó os do outrocarce- benefícios que proueo, & abe de todo
re. fcíte mefmo regimento, & modo neceílario , & de muitos regimentos
de reformação, & efmollas, com mais pêra osofficios diuinos fe fazerem nel-
zello, & charidade, & experiência fe- le como compria. Acoítumaua leuaro
guio em o Arcebifpado Deuora, oqual fancio Sacramento aos enfermos algu-
dantes era Bifpado, & por feu refpei- mas vezes, & miniítraua na fua egreja

a to-
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a todos os que o queriam receber, & deite exercício reíolutos pêra confef-

viíitaua também em peíloa, & fazia to- lar & doctrinar , & bem acollumados
dos os autos de vilitaçam, como vifi- pêra edeficar, com elta ordem que fe

íar o fanfto Sacramento, & andar fo- deu, ha ja no Arcebiípído muitos, &
bre osdefunctos, tomar informaçaens, mui bons curas. Ordenou também ou-
&chrilmar, & finalmente rodas outras tracapella de clérigos pobres, osquaes
coufas. Sabendoquantas tyrnnniaserão fam vinte , & quatro que ouvem Ar-
as que vfauam os meirinhos dos cleri- tes , & Theologia , os quais pêra ajuda
gos em asvilitaçoens os tirou, & deita de lua defpeía, tem cada hum delles

maneira íe caítigauaó os viços fem eí- cada ar.no doze mil reaes, & huns, &
candalo, que os meirinhos grangeauaó outros ie prouem per oppoiição , &:

pêra lhe durar mais tempo a fazenda tem feus eltatutos que Iam obrigados
de que fe mantinham, pêra o que to- guardar , & obrigaçam de cada hum
dos feus defejos eraó ferem eternos os dizer humaMiifa pella tençaõ domef-
pecados eclelialticos. Nam fe conten- mo Cardeal , cada lomani. Antes do
tou com iíto, & pêra matéria de efmol- fundamento delta Vniueríidade teue

la efpiritual que elle mais eílimaua que em Euora mui doctos meítres que en-
ha corporal, ordenou hum collegio finaram mui bem, & fundaram o ali-

que entregou aos padres da companhia cerce da doctrina, que agora florece.

do nomedelefu, em o qual feeníinaf- Ordenou também outro Collegio de
fe Latim, & Grego, & virtude, & re- mininos orfaõs criados em virtude, &
ligiam. Depois vendo o frueto queda- doctrina, & pêra moços do coro, &
qui podia nafcer, ordenou que ouuef- também pêra outros a que feus pais

le nelle também Lentes de Artes, & dauam o necellario , & pêra todos os
Theologia, finalmente fez delle huma mais da cidade pobres daua meítres
Vniueríidade, onde a muita copia de de ler , & fereuer. Edeficou em Val-
eltudantes mui bem doctrinados, aíli uerde hum moíteiro da ordem daliam
em virtude como em letras, & pêra if- Francifco da Prouincia da Piedade,
fo edificou hum mui bom , & grande mui bem ordenado , aíli pêra recrea-

edeficio, no qual defpendeo mais de çamfpiritual, como corporal onde ef-

fetenta mil cruzados, & a egreja com tam mui bons , & mui fpintuaes reli-

todos íeus concertos, & ornamentos, giofos pêra hum fancto, &iuauereco-
& ofticiaes, & fontes dagoa da prata, lhimento de prelados que depois luc-

& horta, & pumar , & lcholas geraes cederem, quando canfados dos nego-
para toda Vniueríidade, & o Collegio cios fe quiferem recrear no eípiritu,

dotou de tanta renda que íe podem oraçaô, & forças pêra tornarem ao tra-

manter mui bem nelle fetenta religio- balho , no edificar tem grande juizo,

fos da mefma companhia, dos quaes & aíli no fortificar a que fe depois do
os vinte fam lentes, & os vinte minif- falecimento dei Rei feu irmão deupe-
tros, &orficiaes, & os trinta eltudan- la neceílidade que dillo auia. Aílen-
tes da companhia. Ordenou mais, pe- tou em fcuora a lua culta outra Inqui-

la ignorância que dantes auia , & pela ficam , & para iílb comprou cafas, &
grande falta de curas, húacapella com edeficou outras denouo, & cárcere,

renda pêra vinte oito clérigos pobres, & todo mais que foi necellario, &pos
os quaes ouuem cada dia duas liçoens inquifidores mui bons letrados, & te-

no dito collegio de caíos deconfeien- mentes a Deos, & aptos pêra tal ofti-

cia dous annos. DaíTe a cada hum pêra cio, &aííi todos os mais otticiaescotn

ajuda de fua defpefa, cadannojdez mil feus ordenados, & tudo o que íe ga-
reais, & como a obrigaçam que nelta ftou nelta Inquifiçam foi a fua culta,

capella tem he mui pequena com eítes onde le fezeram também muitos au-
dez mil reaes , & com fuás ordens le tos, & fez muito feruiço a N. Senhor,
podem honeftamente manter » faem ajudou também muitas vezes com íua

fazen-.
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fazenda a Inquifiçam de Lisboa. Pro-
uido do Moiteiro Dalcobaça , o qual
achou mui falto emtudoentendeonif-
io de maneira, que eíta agora hua das
milhores obiçruancias da Ordem de S.

Bernardo que ie pode achar ao pre-
iente. Ahi ja mui boa copia de reli-

giolos, & muita obíeruancia de ceri-

monias {anciãs, & neceflarias & mui
bom exercício de fpiritu, & deuaçaõ.
Fez mui grande defpefa em obras mui
neceilarias , deu ordem como ainda
que depois íucedeflem comendatarios
pouco deuc tos da religião o nam po-
defiem desbaratar

, porque ouue do
lancto Padre bulias , pelas quaes con-
cede toda juritdiçam fpiritual do dito
moiteiro aos Prelados triennios, alem
de terem lua renda íeparada da dos
comendatarios pêra o diante. A def-
peia que fazia no dito moiteiro era de
.maneira que quanto lhe rendia tudo
relle galtaua fez quali de nouo o mo-
iteiro deCòz q he de freiras de S. Ber-
nardo, & lhe deu renda com a qual
podem lem neceffidade feruir mui
bem anolToSenhor. Ordenou também
hum Collegio de frades de S. Bernar-
do em a Vniueríidade de Coimbra ,

donde fefpera que fahiaõ homens, que
não fomente aproueitem muito na or-

dem mas também dem muita doftrina
onde quer que eíliuerem. Eíteue a or-
dem de Saõ Bernardo em rifco de to-

talmente fe extinguir nelte regno , por
Jhe tirarem os maiores , & milhores
mclteiros de Sam Bernardo, & ie an-

nexarem ao conuento de Tomar , ao
que acudio, &com muito trabalho ti-

» jou os taes morteiros, fc. Samloaõ de
Tarouca , & Ceica, & as Cerzedas &
os tornou a reltituir a ordem, & affi

reformou o moiteiro Daguiar, no fpi-

ritual, & temporal, & aíli outros mo-
íteiros de religiofos , & religiofas, &
mandou fazer obras nelles, & no de
"anciã Mónica do Arcebifpado Deuo-
a, &pos collegio de latim em Tarou-
a, teue, Atem muito cuidado de to-

dos os outros molteirosdequefoipro-
ido , & comprio mui inteiramente

om as obrigações das quartas partes.

Foi feitoCardeal, & depois alguns an-
nos legado em o qual carrego tez mui-
tas coufas de muito feruiço de Deos,
& foi nelle tam juito, & inteiro como
em todos os outros , indoffe cada vez
mais recolhendo pêra lazer milhor o
officio de Prelado. Falecendo o Infan-

te dom Luis feu irmão, com íua mor-
te ie lhe dobraram ostrrbalhos, aíli

em agafalhar, & fazer deipachar os cria-

dos do Infante , como em fazer cum-
priríeu teltamento, oqualeitajacum-
prido, & aliem de tudo iiio era força-

do que ajudaiie a el Rei leu irroaõ, &
fupriíTe a falta que lhe fazia tam vir-

tuoio , & tam bom irmam como era o
Infante dom Luis, & niíto deu gran-

de proua de leu ipiritu , porque nam
achando el Rei nunca menos pêra o
que conuinha a coníelho, & gouerno
do regno, em feu Arcebifpado nam
auia falta em nada. Mas eítas occupa-
çoens fe tornaram outra vez a multi-
plicar per morte dei Rei , & aceptan-
do a Rainha donna Catherina todo o
gouerno deites regnos depois do fale-

cimento delRei leu marido, que Deos
tem, o tomou a elle por feu ajudador
de que fe lhe feguirarn mui grandes,
et mui continuas ocupações, pela car-
rega fer tam grande, & tam difficul-

tola , & ambos foraõ feropre mui con-
formes no que conuinha a feruiço de
Deos , & dei Rei , & do bom gouerno,
& deites regnos. Fez edehcar a forta-
leza de fam Giam , a culta de hum por
cento das mercadorias que íaem deita
cidade pêra fora do regno, & reedifi-
car o canno dagoa da prata da cidade
Deuora que eitaua quaii perdido-, &
darlhe renda perà fabrica. Gouenian-
do a Rainha, veo o Serife rei de Mar-
rocos, de Fez, & Miquinez, Senhor
de Sus, &deHea, daEnxouia, cc ou-
tras Prouincias, cercar o Caítelio de
Mazagam , que os Reis de Portugal
tem em Africa , com mais de cento,
& vinte mil homens de pe , & de ca-
ualloo qual cerco, foi tam apertado,
que de noffo tempo fe não íabe que o
foíTe outro nenhum mais , nem na ín-

dia, nem em Africa, nem em toda Eu-
ropa,
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ropa, ao qual a Rainha com confelho,

& ajuda deite ferenillimo Príncipe fo-

correo com tanta abundância de gen-

te Fortuguefa íem outra nenhuma me-
ítura, & de todalas coufas neceíTarias,

que o Serife depois deitar muito tem-
po fobreite Caitelio, foi conltrangido

daleuantar o cerco, fc conhecendo a

Rainha que o pelo do gouernodoreg-
no era mui trabalhofo, &que porluas

mas difpofiçoens o nam podia íofrer,

defejola de fuaconfolaçaó, & recolhi-

mento, nas cortes que fe rezeram em
Lisboa no anno de mil, & quinhentos,

& feílenta, & dous o renunciou neíte

elclarecido Príncipe , o qual elle ace-

ptou com muito amor do íeruiço de

Deos, & dei Rei íeu fobrinho. Pode-

CAPITULO XXVIII.

'De como 'Patccatir renouou a guerr&
depois da partida de AfonfoDalbiu
querque , 6J do que mais fa ffou ate

o desbaratar Fernaô perez, daudra-
de,

eé fe ir fera alaoa y Ç£ doutras
particularidades , Çy tot nada de An-
tónio dabreu da viajem de Maluco ,

(3 Banda.

OS mais dos Mouros, & Gentios
de Malaca, que tinham a nolla

part.
, t

•krrtõ toucas pretas cm lugar

de do, pella partida de Afonlodalbu-
querque, & deiefperados de íe pode-
rem, nem elles, nem os Portugueles

ra neíte capitulo alargar mais o eítillo, defender dos imigos , andauam como
mas como a perfeita gloria doshomés homens pafmados , ao qual medo fe

fe nam pode dar remate, fenaá depois lhes acrecentou nouas falias, que fe

que lhe faltam as occaíioens de bem & efpalharaó de hoLafamane teríuafro-

do mal fazer, que he quando'temaca- ta junta no rio de Muar, com tençam

bado o curfo dos trabalhos deite mun- de vir cometer a nolla. Semeadas ei-

do , remeto o mais deite negocio aos tas nouas, cuidando FernaÓperez que
que depois de feu falecimento toma- era alíí , o foi buícar , o que fabendo

rem a cargo eícreuer por extenfo to-

do o proceílb de fua vida, & também
aquelles que compoferem a Chromca
dei Rei dom Sebaítiam feu fobrinho,

Patecatir, veo denoite fobre húa bar-

caça , que eftaua em guarda da nolla

tranqueira, de que era capitam Afon-
fo chainho (qur alii morreo), & a le-

onde como em feu próprio lugar fe uou com todolos outros que nella ef-

podera com mor licença dizer o mo- tauão. Ao outro dia que iito aconte-

do, & maneira com que .gouernou o ceo , entrou Fernam perez no porto,

tempo que lhe couber neite tão traba- por nam achar o Laíamane , nem no^

lhofo cargo, no qual Deos por fua in- uas delle, & contra parecer dalguns

finda mifericordia lhe queria dar olu- foi logo commeter a tranqueira de Pa-

ine dagoa da fua graça pêra o feruir tecatir , elle por mar , Afonlo pellba

com bem, & acrecentamento do eíta

do da coroa deites regnos.

por terra de longo da praia, com mil,

& quinhentos piães Malabares, &Ma-
laios, & alguns beíleiros Portuguefes,

& lendo ja junto delia, mandou a Ge-
orge botelho de pombal , que era hum
dos capitaens, que hiiío nos bateis, que
fe adiantafle, & a foífe commeter, &
que elle lhe iria nas coita?;. George bo-

telho o íez alli , mas em chegando foi

bem ieruido de hum camello que os

imigos tomaram na barcaça, que eita-

ua alfentado na porta da tranqueira &
em guarda delia , & da porta obra de
cem mouros, com tudo não deixou de

acommeter, no que eitando chegarão,
Fer-
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Fernão perez por mar, & Afonfo pef- a pouoaçam, & Gudoens, & queima-
ioa por terra com cuja vinda deíempa- da a mor parte de tudo com a tran-
raraõ os mouros aporta, & a tranquei- queira Fernaõ perez íe tornou a cida-
ra foi entrada , & porque fe nam def- de, fem Patecatir oufar de íair a elle,
mandalle a nolla gente a roubar, Fer- o qual fe mudou logo pêra huma en-
nam perez, lhe mandou logo recolher feada huma legoa abaixo dalli, contra
o camello em hum dos bateis, de que o cabo Rachado, onde fe fortaleceo
acharão o cepo cheo de fanguetrefeo, de tranqueiras, paliçadas, & faiados,
que era docondeftabre da barcaça que com cuja ida o pouo de Malaca ficou
tomaram, a quem Patecatir mandara defatemorizado & os noilbs muito mais
íobrelle cortar a cabeça, por naõ que- acreditados que dantes. Auida eiia vi-

rer tirar contra os que hiam com Fer- toria, dahi a poucos dias foi Fernam
nam perez. Andando aíii todos oceu- perez cometer o lugar, onde íe Pate-
pados em poer fogo, & recolher o ca- catir fezera forte , de que ganhou a
mello, òc outra artelharia que acharão primeira tranqueira , de quatro que
na tranqueira & algús embaraçados no eram, mandandolhe logo poer fogo,
roubar, aparecerão obra de quatro cen- & algumas lancearas que ahi eftauam,
tos mouros com tresElephantes dian- ao que acudiram tantos dos dePateca-
te de íi acaflellados , com vinte fre- tir, & doutros que lhe tinha mandado
cheiros em cada caítello, George bo- o Príncipe queíe dezia de Malaca, que
telho, que le achou mais perto deita íoraóconítrangidososnofíos a iereco-
gente, fez corpo com a fua, dizendo- lhe: em aos bateis. No qual negocio ou-
lhes que nam curaliem de dar em hum ue tanto defeoncerto , que os imigos
dos Élephantes, que fe adiantara dos feriram muitos delles , entre os quaest
outros , fenam no que o regia, o que foram Fernam perez, & Pêro de faria

aíii fezeraó leuandoo com as lanças de & mataram doze, de que os conheci-
fobre o pefcoço do Elephante, donde dos foram Rui daraujo, Criítouam pa-
o guiaua, o qual ficando fem regedor checo, Chriftouam mafearenhas, Ge-
ie atrafíbu na praia, deixandofie eftar orge garces, & António dazeuedo, &
quedo, o que vendo o condeílabre do alguns Malabares, & Malaios que com
batel de George botelho , lhe tirou elles foram do que Patecatir ficou mui
com hum arcabuz com que lhe deu no foberbo auifando logo deita victoria
coraçatn , de que logo caio morto. Os o Principe, que na mefma hora man-
que hião nos outros dous Élephantes, dou recado ao Lafamane, que eltaua
vendo eíte morto, voltaram pêra trás com fuafrota noriodeMuar, quefaif-
& o rneímo fezeram os mouros que fe fora, & tomaiTe o porto da cidade,
com elles vinham , de que os noffos fem nelle deixar entrar, nem fair vela
mataram alguns, porque os demais ie nenhuma, &as tomaiTe todascomode
meteram per huns eíteiros de que al!i imigos, & fauorecefíe os Reis de Dar-
a muitos, onde íe faluaram, que por a guim, & Dujentana contra os Portu-
terra fer alagadiça, Fernam perez os guefes, & feus aliados. Fernam perez
nam quis mais feguir , dando logo li- fabendo que eltaua o Lafamane no rio
cença a todolos que com elles foram de Muar o foi cometer entre os quaes
Chriftãos, Mouros, & Gentios, que houue húa braua, òc cruel peleja, que
roubaílem muitos nauios que alli elta- durou de hum dia ate o outro, porque
uam, a que chamaõ Gudoens, em que os mais eram laos, que fam muito va-
acharam tanto crauo.noz, maça, fan- lentes homens , mas emfim elles fora5

.0, & outras mercadorias que nam conitrangidos fogir, & varar feus na-
abaitaram todos pêra leuar tudo, pel- uiosem terra, acolhendofe pêra o fer-

io que mandaram chamar o pouo de tam, aos quaes Fernam perez mandou
.laca que vieíTe recolher, o mais do poer fogo, de que arderão muitos, &

deípojo que elles deixauam. Roubada fe tornou viítoriofo pêra cidade on-
Tc de
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de nnquella fazaro chegarão trez nãos, tou Kranciicq mcehado hum, &toma-
que Afonfodalbuquerque mandaua da
Índia com gente de guerra, & oiliciaes

carpinteiros & terreiros, muniçoens,cc
outras coufíS neceilarias perà fortale-

za, & peia fe fazerem íeis galles. Dei-
tas treb n.ios era capitam Francifco de
melio, o Galego, os outros que vinhão
deb ixo da fua bandeira eram Gcorge

ram outro. Patecatir fugio com fua
molher, fogra , & criados para hum
lugar em que tinha alguns nauios, em
que fe foi pêra laoa, do que o Prínci-
pe que íe dezia de Malaca foi mui tri-

íte, ce com medo fe roi pêra ilha de
Bintaó, com fua molher, ík filhos,

donde vinha alguas ve/.es viíitar (com
de Brito, & Martin guedez, & pêra o fronteiro) fuás terras, ec mandou o
Patrão da ribeira Fernam trigo. Neíle Laíamapa fazer faltos nasdosqueeraõ
tempo auia era Malaca grande faitade nolios amigos. Lançado Patecatir fo-

mantimentos, pelo que determinou ra da terra JKernam peiez o feguio lo-

l'ci nam perez de fe ir ao eílreito de go pêra fe lhe atraueifar no caminho ,

Cincapura porondenaquellemes, que mas antes que chegaile aoelheitode
era deSetembro, paffauamjungoscar- Cincapura era ja paliado, &oLafama-
regados delles, pêra diuerías partes, ne que ahi andaua, labendo que vinha

dos quaes tomou hum de Patecatir no a noíla frota fe acolheo. Pelo que Ker»

canal de Sabam, em que achou mui- não perez, por alli nam ter mais que
los, & por a neceíiidade fer grande,
& elle eílar ferido , mandou depois de

ler em Malaca Lopo dazeuedo & Ge-
orge botelho a Cincapura, onde toma

fazer íeveo a Malaca, onde achou An-
tónio dabreu , que per mandado de
Afonfo Dalbuquerque fora defcobrir

as ilhas de Banda, & Maluco, o qual

ram três jungos de Patecatir , carrega- por lhe o tempo fer contrairo naõ paf-

dos de mantimentos, &afíi foram tan- fou da ilha Damboino , que he junto

tos na cidade que tornou tudo a feu das de Maluco, donde trouxera algum
preço : mas Patecatir com todolosfeus, çrauo, & dalli fe partio com Òimáo
per falta deites quatro jungos padeciaõ Afonfo pêra as ilhas de Banda que faâ

grande fome, do que certificado Rui cinco, habitadas de Mouros, & Gen-
de Brito paiallim, ordenou que foíTe tios nas tresdasquaes nafee anozmof-
Fernam perez íobrelle, pêra que oaca- cada, &maça emhumaaruore que di-

balle de desbaratar. Eitando os nego- zem que fe parece a frol delia com a

cios neítes termos, chegou Gomez da dospeíligueiros évaaruorecom oslou-

cunha de Pégii com hum jungo carre- reiros, deque das nozes daõ ietequin-

gado de mantimentos, que la fora per taes per hum de maças. O Rei deftas

mandado de Afonío dalbuquerque, òc ilhas nam obedece a ninguém , a gen-
deixaua afientadas pazes com oRei.E te he feroz, ec faluagem , òv pouco
alíi chegou António de miranda do polida algumas vezes te gouernaópel-
regno de Siam, onde o também man- los maL velhos da prouincia , porque
dará Aíonfo dalbuquerque por embai
xador , a quem el Rei fez muita honr-

ra, & muitas mercês, com que tornou
mui fatisfeito. Preltes a armada, Fer-

fofpendem o Rei fenam faz o que de-
ue. E quanto a Francifco ferram , el-

le paliou adiante, cc com temporal fe

perJeo junto dehuma das ilha: de Ma-
não perez foi cometer apouoaçam em íuco, que ie chama Ternate a qual foi

que Patecatir eítaua ao que mandou ter no batel com alguns que fecomel-
diante George Botelho, & Pêro Pef- le laluaram, onde lhe el Rei fez muito
loa, que como esforçados caualleiros gafalhado, cchonrra , cc par tio com el-

entraram a primeira tranqueira, òcou- le tanto de fua fazenda que fkou daf-

tras duas com tanto Ímpeto que def-

barataram de todo os imigos , com
morrerem muitos , & de quatro Ele-

phantes que trouxeram a pelleja , ma-

fento na terra.

C A-
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CAPITULO XXIX.

"De corno dom Garcia de noronha, Ge-
orge de melio pereira , Cf? Garcia de

foti/a chegaram a Cochim, S> Afon-
fo dalbuquerque fe pardo pêra Goa,
S) do que no caminho fez,, ate lache-
gar, & por cerco a vilia de Benajta-
rim.

A Trás fica dito como dom Garcia
de noronha que partira de Por-

tugal no armo de M. D. xi. com leis

nãos inuernara em Moçambique, on-

de vieraó ter com elle George de mel-
lo pereira, & Garcia de foula que no
anno feguinte de M.D.xii. no mes de
Março partiram do regno, George de
roellopor capitam de ohonaos, &Gar-
cia de íoufa de quatro em que hiam
roais dedous mil homens, osquaesca-
pitaens todos três juntos chegaram a

Cochim, a vinte dias Dagoíto , com
cuja vinda foi Afonfo Dalbuquerque
mui ledo por ja ter gente pêra poder
ir a Goa commeter a villa deBenaíta-

rim. Polo que fez logo preltes numa
armada de xvj velas» em que leuou os

roais Portuguefes que pode ajuntar,

&

huma boa companhia de Malabares,
&Canarins, com a qual fepartio a dez
de Septembro do mefmo anno de M.
D. xii pêra Cananor, leuando confígo

dom Garcia de noronha , que era feu

íobrinho, & Pêro mafcarenhas que fe

lhe pêra iíTo oífèreceo poíto que ef-

tiueile em poile da capitania de Co-
chim, dizendolhe que nam ficaria alli»

indo elle a hum feito tam honrrofo,

como era tomar Benaítarim. Chegado
Afonfo daiòuquerque a Cananor me-
teo de poífe da fortaleza George de

roello pereira , que delia vinha proui-

do de Portugil, & afoíTegou algumas
deíauenyas q\ie auia entre os noííbs, &
os mouros mercadores da terra, acer-

ca de feus tratos , o que aíTentado fe

partio paraBatkala, onde em chegan-

do mandou dizer a Damechati , gouer-

nador da cidade que lhe mandaife en-

tregar hua nao que alli eítaua em Ca-
lecut, que era do mouro que compra-

ra Simaõ rangei, que fe chamaua Ma-
famede maçari, o que logo fez, a qual
com a carga que tinha, que erade mui-
tas efpeciarias, mandou aCochim. Al-
li veo ter com Afonfo Dalbuquerque
hum Iudeu Hifpanhol que moraua no
Cairo, & lhe deu cartas de cinco Por-
tuguefes que eítauaõ captiuos em A-
dem, que foram do Bargantim que fe

perdeo da armada de Duarte de lemos,

de que era capitam Gregório da qua-
dra , como fica dito , em que o aui-

fauam de como o Soldam de Babiló-

nia mandava fazer huma fortaleza na
boca do mar de Arábia, & muita gen-
te pêra mandar íobie Adem. Dalli fe

foi Afonfo dalbuquerque a Onor, on-
de achou outro Iudeu , natural da ci-

dade de Beja, que auia poucoque par-

tira do Cairo, & lhe afnrmou as mef-
mas nouas que lhe deraooutro, acon-
ielhandoo ambos que deuia de ir to-

mar Adem, antes que o Soldam man-
daífe fobre ella, & que podia fer que
o Rei fe lhe entregaffe mui facilmen-
te, por quanto eítaua de quebra com
o Soldam por lhe não querer entregar
aquella cidade, fobelloque ouueraan-
trelles recados afTaz efcandalofos. Ef-
tando ainda Afonfo dalbuquerque em
Onor, veo ter com elle Melrrao, de
quem foube que mandaua o C,abaim
dalcam xx mil homens em focorro de
Benaítarim , aconfelhandoo que fe a-
preíTafle por chegar a Goa antes que
eita gente viefTe porque depois teria

grande trabalho tanto em guardar a
Ilha, como em tomar a villa. Pelo que
fem mais fperar , partio dalli pêra Goa,
onde em chegando per conielho &
parecer, alli dos que confígo leuaua,
como dos que eítauaõ na cidade, man-
dou logo cercar Benaítarim pela ban-
da do mar, no que ouue grande refií-

tencia. Com tudo a villa foi cercada
per aquella parte com duas nãos grof-

ías, outros nauios, em que hiam Pêro
dafonfeca, Vicente dalbuquerque An-
tónio rapoío,Triítaõ de miranda, Gar-
cia de foufa, & loam gomezdalcunha
cheira dinheiro , indo por capitão de
todos Ayres da fylua , as quaes velasi

Tt ii
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foram aflaz maltratadas dos quaes ef-

tauam na ilha com tiros da artelharia,

& o foraõ cada vez mais, fe o conde-
ílabre da nao de Afbníbdalbuquerque
com o pelouro de numa fphera, não
quebrara em pedaços o camello que
fora noílb, de quem os imigos fe íer-

uiam mais que de nenhuma outra pe-

ça. Depois deites nauios terem cerca-

da a villa pela banda do mar , que era

o mais importante, porque lhetolhião

dalli hos mantimentos que lhe vinhaõ
do fertão em barcos Afonfo Dalbu-
querque fe foi a cidade de Goa. pêra
por terra vir logo poer cerco a efta

villa de Benaftarim , donde ao outro
dia fahio Roçalcaõ com obra de du-
zentos , & cincoenta de cauallo , &
muita gente depe, com que chegou
ate as duas aruores , ao que acudiram
dom Garcia , Emanuel de lacerda , Pê-
ro mafearenhas & Lopo vaz de fam
paio , & com elles Ioam fidalgo , &
Rui gonçaluez de caminha capitaens

de quatro mil homens da ordenança,
& alguns Malabares ,& Canarins , com
cuja vinda Roçileão le efcooudos ieus

fogindo peravilla, aos quais feguindo
os noflos o alcance os leuaram ate as

portas delia , dos quaes os primeiros

que chegaram foram Lopo vaz de fam
paio & Pêro mafearenhas, que com o
impeto com que hiam cometeram fo-

bir o muro , per piques , & trás elles

outros que lhes chegaram nas coitas,

mas os que eítauaõ de cima os feruião

de pedras, fetas, lanças de arremeflb,

& efpingardadas, de maneira que lho

eíioruaram , com ferirem muitos &
matarem algus, de que os conhecidos
que morreram nelte combate , foram
Diogo correa, capitão que fora de Ca-
nanor, & George Nunez de leam, &
Mai tim de raello , de feridos ouve mais
de cento, &-cincoenta aíli da banda
do mar como da terra em que entra-

ram Lopo vaz de fampaio de três fre-

chadas, Rui galuao, Pêro dalbuquer-
que, George da fylua , Pêro correa,

Ioam delgado, Rui Gonçaluez , Dio-
go fernandez de Beja , Emanuel de
foufa, & Emanuel da lacerda que der-

rubaram do cauaHo com hum penedo
com que de cima do muro lhe deram
na cabeça , & o ouuerao de matar com
outros tiros íe lhe nam acudira dom
Ioam deça, que o aleuantou, & arre-

dou do muro. Dos imigos foram tam-
bém muitos feiidos, & como íe de-
pois Coube morreram mais de cento,
& fe Afonfo dalbuquerque nao acudi-

ra a eive negocio, ate chegar junto da
villa, cc fezera retirar os nollos mata-
ram os imigos muitos delles, porque
eítauam tam aceíos em querer íobir

por piques ao muro que lem lua vin-

da não ouuera quem os dalli tirara.

Recolhido Afonfo dalbuquerque pêra
a cidade com a mais gente que iaira a
eíte rebate, fe fez preítes dalli a dous
dias, pêra ir per terra cercar Benalta-

rim, leuando configo três mil foldados

Portuguefes afora Malabares, & Ca-
narins. As peíToas de calidade de que
íe pode faber o nome que foram a ef-

te cerco afora os que ja eítauaõ no mar
eram dom Garcia de noronha, dom
Ioam de lima , Pêro mafearenhas , Ema-
nuel de lacerda, Simaódandrade, dom
loão deça , Diogo mendez de vafco-

goncellos George da fylueira , Lopo
vaz de fampaio , Pêro dalbuquerque,
Diogo fernandez de Beja, Eranciico
pereira peftana , Gafpar pereira , Geor-
ge dalbuquerque , Eernam Gomez de
lemos, Duarte de mello, Hieronymo
de foufa, António de faldanha , Rui
galuao, António de fa, Francifco pe-
reira de berredo , Gonçalo pereira, An-
tónio ferreira fogaça , & Diogo fernan-

dez de faria Adail de Goa , Henrrique
homem, Ruigonçaluez, &Ioamfldal-
go, todos três capitães da ordenança,
& outros muitos homens nobres , al-

iem dos que ficarão em guarda da ci-

dade, tk. por capitaens dos Canarins,
& Malabares, &Chrifna,èx:Ralubran-
co. Diante de toda a gente hia a arte-

lharia, mantas, ec outros engenhos pa-
ra abaírroarem a villa de que Emanuel
de foufa tauares hia encarregada, com
eíta companhia chegou Afonfo dalbu-

querque de noite a Benaftarim, & n»
mefma alternou leu arraial.

CA,
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tos, & logo dos primeiros golpes o fe-

CAPITULO XXX. riflem , foi conitrangido recolheríTe

pouco a pouco feguindoo os imigos
Em que Je trata de como Afonfo dal- ate chegarem a dom Garcia , que lhe
buquetque combateo a titia de Be- ja vinha focorrer, por eítar mais per-
?iajlarim y tê a ouue por concerto , & to que nenhum dos outros capitaens,
dajujliça que mandou fazrr nos ar- mas nem iíto aproueitou, porque elles»

renegados que andav.am com Roçai- com a fúria que trazido fezerâb tornar
cam, Çy de cemo mandou dom Garcia pêra trás dom Garcia, & o desbarata-
de norouha a Cochim fazer a carga rão, fe lhe Pêro malcarenhas não acu-
das nãos que auiam de ir fera o reg- dirá com a gente da ordenança, onde
no, & dos embaixadores que lhevie- fe trauou huma cruapelleja, ate virem
ram, & dejpachou, & ajji do embai- as mãos, & fe ferirem com as adagas,
xador do Empcrador da Ethiopia, &punhaes mas em fim foraó conítran-

& Rei doAbexi, £9 morte do C,a- gidos de fe recolher, fem nenhum del-

morij, £5 doutras particularidades les perigar. Vendo Afonlo dalbuquer-
ate je partir pêra Adem. que o danno que podia receber dos

imigos fe faiíTem mais vezes , do mo-
CErcada a villa deBenaílarim, lo- do que o tinhaõ ja feito*, mandou fa-

go pola manhãa começou de ju- zer hua trsnqueira para mor feguran-
gar a noifa artilharia, ao que os imi- ça do arraial, com que o afTegurou de
gos refpondiaó com a fua, que tinhaõ maneira que Roçalcao perdendo deto-
muita, & mui boa, com que faziam do a íperança de poder defender a vil-

mais mal no arraial, doque recebiam, la lhe mandou pedir tregoas, nasquaes
porque os baluartes que tinhaõ na fron- fe aíTentou pellos deputados , que Ro-
taria das noffas eltancias eram moei- çalcão entregaíle os Chriílãos arrene-

ços, &o muro entulhado ateasameas, gados que fe lançarão com os mouros,
cc fenaõ foraó dous quartaos com que com condição que Afonlo dalbuquer-
lhe tirauão do campo, & deitauaõ tan- que lhes defle a vida , & que entregal-
tas pedras dentro que os faziaõ muitas fe a carauella, & carauellão que íe to-

vezes afaítar das barreiras, a fua arte- roaram no paílb de Noroa, quando a
lharia fezera mais mal do que ja tinha ilha fora entrada dos imigos, & que
feito, os nauios , polto que da banda entregsíTe a villa com todolos cauallos

do mar podeiTem fazer pouco danno que nella eílauãb, com toda a artelha-

com a artelharia, com tudo em quan- ria , muniçoens de guerra, & fultalha

to a da terra jugaua , faziam ho mef- que tinha na ilha, & fe faiíTe com to-

mo, noqueíecontinuaua todolosdias, dolos que com elle quifeífem ir, (al-

mas a guerra principal , que ja tinha uaspeíToas,& bens, mas Roçalcao, por
feita a frota a villa, era terlhe vedados fer contra fua lei a entrega que feauia

os mantimentos que lhe vinham per de fazer do9 arrenegados fe paliou fe-

mar da terra firme , pelo que Roçai- cretamente de noite a terra firme,

cam, tendo delles muita neceffidade, pêra fe entregarem fem o elle ver os

determinou dedar no arraial, &veríe quais os capitaens que ficarão na vil-

de fobreíalto podia desbaratar Afonfo la entregaram a Sebaítião Rodriguez,
dalbuquerque, alfi que huma noite no que depois foi eferiuão da moeda da
quarto daluamandou huma fommade cidade deLisboa, que com elle faio da
gente fora da villa, ficando elle a por- villa as duas horas depois da mea noi-

ta, a qual com muito esforço comme* te , & os trouxe a Afonfo dalbuquer-
teo a eltancia onde eítaua Emanuel de que, que os mandou poer o bom reca-

foufa tauares que em fentindo os imi- do, & logo em amanhecendo entrou
gos acudio fazendoos deter com mui- na villa, deixando ir todolos que nel-

to esforço , mas como elles foíTeai mui- la eílauão liuremente pêra terra firme,

com
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com o que quiferam leuar de fuás fa- & xxv. fellas com Tuas guarniçoenstu-

zendas , dandolhes todo o auiamento do muito primo, & bem acabado, pe-
neceilario para paliarem &fe irem pe- lo qual embaixador mandou dizer a

ra Roçalcao, que logo aflentoufeuar- Afonfodalbuquerque que defejaua ter

raiai na terra firme, defronte da villa com elle paz & perpetua amizade, &
de Benaltarim, o que feito , & orde- feruir el Rei de Portugal , como feu

nadas as coufas q cumprião paraguar- vaflallo, & por feu feruiço fazer guer-

da & defeniam da villa , Afonfo dal- ra ao C,abaim dalcão , quando a com
buquerque fe foi a cidade de Goa, on- elle tiueííe , & dar todolos mantimen-
de mandou fazer execuçam nos arre- tos que feouueíTem milter em Goa, &
negados, guardandolhes às vidas, co- que queria arrendar as tanadarias da
mo ficara «dentado nos concertos das terra firme , & dar por ellas tanto quan-
pazes , mas por exemplo doutros não to daua Melrrao pedindolhe que po-
fazerem oque efles fezerão, lhesman- deffc cadaanno tirar da cidade trezen-

dou com pregão cortar as orelhas na- tos cauallos por feu dinheiro, o que
rizes, & as mãos direitas, & os credos lhe Afonfo Dalbuquerque concedeo,
polegares das ezquerdas. Acabadas ef- por defejar muito íua amizade, & ao
tas coutas, por cafo de outras muitas embaixador fez muitas mercês, &. a el

que Afonfo dalbuquerque tinha que Rei mandou hum prefente per Gafpar
fazer em Goa, não pode ir a Cochim chanoca , que também mandaua a el

defpachar a armada que auia dir pêra Rei deNaríinga, pedirlhe a cidade de
o regno, ao que mandou dom Garcia Baticala por de todo ficar o trato dos
denoronhafeufobrinho, dandolhe re- cauallos em Goa. O qual Gafpar cha-
gimento, que depois que foííem con- noca fora ja outra vez a Naríinga co-

certados alguns nauios que configo mo fica dito, & tornou fendo Afonfo
leuaua, & com outros que la acharia, dalbuquerque em Malaca, C\.hutnem-
andaffe fobella barra de Calecut, pêra baixador que el Rei deNaríinga man-
que não faiffem as nãos de Meca, que daua com hum prefente a el Rei dom
ahi eítauam a carga. E porque fe o tra- fc^manuel, por não achar Afonfo dal-

to de Goa naõ per defle, mandou Gar- buquerque fe tornou pêra Naríinga,

cia de íoufa com alguns nauios correr pelo qual reípeito de auer a cidade de
ate a coita de Chaul , pêra fazer arri- Baticala tornou a mandar la outra vez
bar a ilha todalas nãos que trouxeíTem Gafpar chanoca. No mefmo tempo
cauallos , com a qual mercadoria el mandou o Cabaim dalcão dous em-
Rei de Naríinga , & o C.abaim dalcam baixadores a Afonfo dalbuquerque pe-

ficauam íugeitos a mandarem alli feus dindolhe paz, & licença para poder
feitores comprar aquellescauallos.por- comprar dos cauallos que vieíTem a

que os não podião auer doutra parte Goa, os que ouuefTe miller aos quaes
lendo o trato delles aíTentado em Goa embaixadores fez muita honra, &mer-
& aos que a ilíb mandou deu recado, ce, & mandou com elles Diogo fernan-

que da lua parte dixeíTem aos <enho- dez de fari.i Adail de Goa, pêra affen-

rios das nãos que os franqueaua de mui- tar os tratos das p^zes com o Cabaim
ta parte dos direitos que fohião pagar dalcam. Chegou logo dahi a poucos
ao C,abaio , & a feu filho , o C,abaim dias a Goa huma nao que Miliquiaz

dalcão, o q foi caula de virem muitos mandaua carregada de mantimentos a

mais cauallos a Goa dos q íoiam vir, Afonfo Dalbuquerque, & nella hum
& muitos mais mercadores, & merca- meíTageiro per quem o mandaua vifi-

dorias das que antes alli vinhão. Nef- tar, ik. dar o prol faça da tomada de
te tempochegou hum embaixador dei Malaca, pelo qual metíageiro, que lo-

Rei de Vègapor a Goa, por quem el go defpachou mandou hum prefentea
Rei lhe mandaua fefTenta cubertas de Miliquiaz, & com eíle defpachou hum
cauallos com fuás colas, & teileiras, embaixador dei Rei de Cambaia que

auia
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auia fete tnefes que andaua com elle,

o qual viera ter a Goa com os capti-
uos que eltauam em Cambaia que lhe

el Rei mandara com hum prefente, o
que fez para allegurar o trato dos do
leu regno pêra Malaca , que he huma
das mores rendas que tem, por calo
dos grandes direitos que lhe pagão do
que leuam pêra Malaca, & de la tra-

zem. Co ti eíte embaixador de Cam-
baia mandou Afonfo Dalbuquerque
Trilião de gà , com algus apontamen-
tos pêra el Rei , de que o principal
ponto era pedir fortaleza em Dio. De-
pois da partida deites embaixadores
v^o recado a Afonfo ddbuquerquede
hum embaixador do Emperador da
Ethiopia Rei do Abexi, de como o ti-

nha prelo o tanadar de Dabul,pedin-
dolhe que o fezelTe foltar, por quan-
to vinha pêra com fua embaixada ir a

el Rei de Portugal , a quem o Empe-
rador do Abexi o mandaua. Eíte reca-

do lhe deu Elteuão de freitas que vi-

nha de Dabul. O que fabido logo A-
fonfo Dalbuquerque defpachou hum
Catur a Garcia de foufa que andaua
em guarda daquella coita, pêra pedir

eíte embaixador ao Tanadar, o qual

lhe elle entregou pacificamente, &o
madou a Goa , onde Afonfo dalbuquer-
que recebeo com cruzes, procilTaó &
paleo, huma Cruz feita do lenho da Ve-
ra Cruz, que trazia pêra el Rei dom
Emanuel, com a qual prochTam o le-

uou a Egreja, dando graças a Deos de
ver embaixador Chriítao, de tara alon-

gadas prouincias , mandado per hum
tam poderofo Rei , & fenhor , pêra com
ieus recados ir a Portugal a tratar ami-

zade com elRei dom Emanuel, o qual

embaixador per nome Matheus , & ou-

tro dei Rei de Ormuz Afonfo dalbu-

querque defpachou logo paraCochim
mandandolhes dar embarcação nanao
de tternaldim freire que era huma das

milhores da frota que então partio pê-

ra o regno do qual Matheus, & dafuf-

tancia de fua embaixada, & da fe cren-

ça , & coftumes daquella gente Abe-
xim fe dirá ao diante, & aífi do a que
veo o embaixador dei Rei de Ormuz,

E tornando a dom Garcia de noronha,
elle em paíTàndo pela barra de Cale-
cut, deixou allialgúsnauios pêra guar-
darem a coita pêra o que de Cochim
logo mandou outros, & dando ordem
a carga das nãos que auiam de ir pêra
o regno, lhe derão húa carta de Nau-
beadarim , Príncipe de Calecut , em
que lhe efcreuia que fe Afonfo dalbu-
querque quifelTe fazer paz com elRei,
que elle leria dilTo o medianeiro, &
faria tanto, que lhe deixalfe fazer for-

taleza em qualquer parte da cidade que
quifelTe, ao que lhe refpondeo , que
fem auifar diflb a Afonfo dalbuquerque
fe nam atreuia a lhe prometer nada, a

quem logo defpachou hum meíTagei-
ro, do qual recado Afonfo dalbuquer-
que foi mui ledo , & lhe refpondeo,
que dandolhe el Rei de Calecut legu-
rança pêra fazer a fortaleza, aflentaíie

as pazes do que fe logo fezeraocapitu-
laçoens aífinadas, & alFelladas folem-
nemente de huma, & da outra parte.

O que feito dom Garcia fe partio de
Cochim, & chegou a Goa, a dez de
Feuereiro, donde Afonfo dalbuquer-
que depois de ver as capitulaçoens lo-

go mandou Frànciíco nogueira , &
Gonçalo nogueira, & Gonçalo men-
dez, que fora feitor deCananor, pêra
fazerem a fortaleza, & por meítre da
obra Thomas fernandez encommen-
dandolhes que foíTe onde eftaua oCe-
rame dei Rei, &elle fe fez preítes pê-
ra ir fobre Adem , & dahi ao mar de
Arábia, pêra onde partio no mes de
Março de M.D.xiii, deixando por ca-
pitam de Goa Pêro mafearenhas, & a
Cochim mandou George Dalbuquer-
que com o mefmo cargo. O qual Afon-
fo Dalbuquerque deixaremos feguir
fua viagem , com deixar toda a terra
do Malabar pacifica pêra entretanto
contarmos o que no anno de mil, &
quinhentos, & doze, & neíte de M.
D.xiii, aconteceo, aíliem Africa, co-
mo no regno, & em Malaca.

C A-
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íaifiTe com deshonra. Mas dom Duar-CAPITULO XXXI. te pare-endolhe que muito maior fe-

ria tornar para a cidade paliou adian-

<De como dom Duarte de mettefescapi- te com duzentos de cauallo, & ate tre-

tamdeTavger desbaratou Barrara, zentos de pe , caminhando pêra onde
£§ Almandarim. os Mouros de cauallo eltauão , aos quaes

em vendo os nollos \v te /cr. m atras,

Nrifte anno de M. D. xii.no mes de & fendo a mea legoa da cidade volta-

lunhofatram Barraxa, alcaide de rão, pondofle em fom de batalha mui
Xexuam, ti Almandarim Alcaide de crelposdandograndes gritas. MasBar-
Tetuam com gente de cauallo , & de raxa dixe aos que eltauão a par delle,

pe, pêra darem nos Mouros que efta- que r Ihalle cada hum bem o quetazia,

uaó de pazescom nofco, & lhes quei- que aaquella agente que fe auia

marem os pães que tinham entaó nas de vencer com gritas fe om ar-

eiras em faicaes pêra debulharem, com mas, & muito estorço, o qual lhes pe-

a qual companhia , que eram mais de dia que tiueirem todos , que lhes cer-

oitocentos de cauallo, & dous mil de tificaua que o auiaó dauer bem mifter,

pe, em que auia muitos eipingardeiros, & em dizendo ilto ?.ballou com a íua

& belteiros correrão o campo Darzil- gente contra os da companiiia do A-
la, fazendo todo o eitrago que pode- dail Pêro leitão que dom Duarte man-
ram, tomando leu caminho dalli pêra dará de noite com feHem a de cauallo,

Tanger. Eltas nouas trouxerão a dom entre os quaes fe começou logo huma
Duarte dous homens de cauallo Dar- braua pelleja, de que osnollos leuauão
zilla, que chegarão ja de noite o que opeor, mas fabendo dom Duarte quaó
fabido mandou logo ajuntar osfrontei- esforçado caualleiro era Fero leitão, fe

ros, & principaes da cidade, pêra to- deixou ir de vagar, pêra com mor fua

mar confelho fobello que auia de fa- auantajem commeter os Mouros. Nos
zer o qual foi, que mandaffe foracor- quaes deu para huma ilharga com a

redores pêra tomarem algum Mouro, gente de cauallo, òc pella outra com a

& faberem quanta gente era, & fe vi- gente de pe em lua ordenança, dema-
nham a poer cerco. Mas os Mouros naõ neira que depois da peleja durar per

íperarão tanto, porque antes do con- efpaço de mais de húa hora , os Mou-
lelho fer acabado, os que roldauão ros de cauallo começarão darloxar,

mandarão dizer a dom Duarte que ja que os de pe le nam acharão nelte re-

eram chegados, & tinhão polto fogo contro , porque andauam efpalhados

as eiras que eítauão junto da cidade, pelo campo, fazendo o danno que po-

o qual fe ateou tanto, & tam de fubi- diam. Vendofle eltes de cauallo em
to, que dos muitos fe enxergaua que aperto ho primeiro quefedefmandou,
era gente de pe a que o punha. Efta & cémeçou de fugir foi Almandarim
noite toda le paffou em ter boa vigia, com cento de cauallo, o qual o Adail

& fe cada hum fazer preítes , ou pêra íeguio ate nam ficarem com elle mais

defender a cidade felhe poiTelfemcer- de cinco, que os outros fembarcaram

co , ou pêra fair ao campo bufear os com agente de pe dos Mouros , que
imigos , fegundo o recado que trou- fe ilto não fora elle prendera Alman-
xefem os efeutas, dos quaes, que tor- darim, ou o matara. Unrraxa que an-

naram no romper dalua , foube dom daua mais metido na forra da baralha,

Duarte ( que os eítaua efperando fora vendo o que Almandarim tinha feito

da cidade ) como os de cauallo jaziam fe começou de retraer em boa ordem,
junto com os fachos, & que a compa- feguindolhedom Duarte oalcancetres

nhialhes parecia gente grolTa, quede- legoas ate o meter per huns paffos ef-

via de olhar quam pouca era a fua, & treitos de huma ferra , donde fe tor-

nam quifelle commeter coufa de que nou com fua gente, recolhendo ocam-
po,
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po, era que mataram mais de féiscen- Iheabentafuf forão as principaes duas,

tos Mouros, alli dos de pe como de de que fica feira mençam, porque ain-

cauallo, trouxerão captiuos duzentos, da que os mais dos Mouros daquellas

& corenta entre os quaes foi o Adail prouincias foíTem trebutarios a ti Rei
do alcaide Almandarim, & o Alferez dom Fmanuel , com tudo auia ainda
de Barraxa , & outros caualleiros , & alguns que com fauor dei Rei de Fez
homens nobres, tomatam muitas ten- & do de Marrocos, &doòerife lenhor
das, & huma bandeira, & o feu atam- das prouincias de Sus, & Hea ho não
bor, & cento, & lellenta azemalas & pagauão , & nam contentes diíto per-
beítas muares , & quarenta cauallos , & luadiam aos que eítauam de pazes com
vinte egoas, & trinta camellos, & ou- nofco , que não pagallem aquillo que
tro delpojo. Barraxa eiteue em rifco per feus contratos erão obrigados dar.

de ler morto, ou prelo, porque em Pella qual razão era necellano , tanto»

lhe leguindo os nollo^ o alcance caio por acudir aos que eram valiállos
,

'&
do cauallo, & fe faluou em outro que tributários a coroa deites regnos , co-
lhe deu hum feu caualleiro. Dos nof- roo pêra caliigar os queailto erão con-
tos morreram, Garcia dalmeida, filho trarios, fazerenlle entradas pela terra,

de loão Coelho de Septa , & loão de das quaes a primeira que fe fez nelte
Mouraó caltelhano, bom homem, & anno de M. D. xii. foi por eita maneira,
bom caualleiro, & outros três. Dos Mandou Nuno femandez a Lopo bar-
inoradoies de Tanger forão feridos riga que folie ao azamtl da Bida, que
vinte, & três. O qual negocio acaba- he o lugar em que os capitães das Ca-
do, dom Duarte le tornou perà cida- bildas , & Aduares tem luas tendas,
de , onde chegou as duas oras depois mulheres, & filhos, & família, & por
de meo dia , & fem ir a fua cala nem mais nobre lhe chamão em lua lingoa-
comer, nem beber foi comtodaagen- gem azemel , que quer dizer na noíTa
te em procillam a Se a dar graças a corte ou cabeceira de toda a capitania,
Deos pola mercê que lhes a todos fe- de qualquer daquelles aduares, ou ca-
zera. Foi tanto o defpojo que nam bildas. Fita cabilda de Abidaeftauaon-
coube em huma grande cafa emque o ze legoas deC,afim, fobreXiatiroa,na
dom Duarte mandou meter ate le fa- ribeira de Aguz. Lopo barriga andou
zer leilam. alguns dias fora, nos quaes deu com a

gente que leuaua de cauallo fauor, &CAPITULO XXXII. locorro aos Dabida cuntra os de Xia-
tima , que por não ferem noflos ami-

5De algumas coufas que acontecerão em gos eitauam com elles de guerra. Tor-
C^ajim, nejle anno de mil,& quinhen- nado Lopo barriga, tiueiao osdeXia-
tos ,Ç£ doze ,Ç£i de como el Rei laman- tima auilo que os deCide Iheabenta-
dou dom Luis de Mene/ès, CS» dom Al- fuf auiam deira, mirauel, & outros ca-
uaro de Noronha com duzentas lan- ítellos pêra fazerem trazer aos daquel-
ças, de que cada bum era capitam das la comarca aC,afim as páreas queerão
cento. obrigados pagar, de que deuiam algu-

ma parte , por reíto do anno paliado,
A Trás fica dito como no mes de De- deM.D.xi. OquelabidopelosdeXia-
j» zembrodoannode M.D.x.vierão tima fe ajuntarão oitocentos de caual-

os Mouros cercar C,afim , donde fe ale- lo , & eítando Iheabentafuf no caítello

uantaram o derradeiro dia do mefmo de Mirauel , com cento, & leíenta de
anno, & logo no feguinte deM.D.xi, cauallo, que era a três legoas do lugar

entre outras entradas que Nuno Fer- donde eítaua a cabilda de Abida lhe
nandez dataide por capitão, &gouer- dixeram que vinham os de Xiatima fo-

nador delta cidade fez, & mandou fa- brelle, & poíto que foliem muitos Ihea-

zer polo Adail Lopo barriga, & Cide bentafuf lhes faio, & osdebaratoucom
Vv efla
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eflfa pouca gente que entam tinha, & morrerão d tiles onze dos de cauallo,

alguma outra que fe ajuntou com elle dos quaes Lopo barrica matou hum,
dos de Abida , morreram dos de Xia- 6c os outros fe acolheram, deixando
tima três de cauallo, & foram capti- no campo treze cauallos , com que fe

ijos dous dos priucipaes Dos Dabida, Nuno fernandez tornou pêra acid.de,
correndo Acum o principal xeque dei- fcint dos íeus perigar nenhum. Neíte
les o alcance, aos de Xiatima, aparta- tempo chegai ao de Portugal, dom
do da companhia de Ihea bentafuf, Luisde meneies , filho de dominam
voltaram os de Xiatima fobrelle, & o de menefes, conde deTarouca, Ptiol

captiuaram, & a pelleja foi de cálida- do Crato, cc dom Aluaro de noronha,
de, que fefora com outra gente íe ma- que depois foi capitão Dazamor, cora

faram muitos de húa, & da outra par- cem Unças cada hum, de qlhes elRei
te, mas os Árabes tem por coltume, dei a capitania íeparádámentei leuad»

quando pelejao huns com os outros de do por regimento, que cm rudofezef-

íe fajuarem as vidas por refpeito do fem o que lhes Nuno fernandez man-
tefgate, de que faõ muito cobiçofos, daiie, fem. lairem de lua ordenança,

alli pelo proueito, como per vaglona Mas poíto que eltfuedetn pouco tem-

de dizerem depois, foam foi meu ca- po em C,afim, Nuno fernandez d.tai-

ptiuo, & em minha mam eíreue po- de poios exercitar , fez duas entradas

dello matar , ou darlhe a vida , do que fè ate a villa Dalmedina por eítarem ale-

louuam, & o tem por grande honrra. uantados os principaes delia , em qua
Depois deita efcu.imuçaacabada, lo- csleuouconíigo, com as duzentaslan-*

go ao outro dia fe.fez efeaimbo dos ças que trouxerão de Portugal, das

captiuos, & Acum foi refgatado pelos quaes duas entradas trataremos no ca*

dous Xeques de Xiatima, os quaes de pitulo feguinte.

Xiatima que andauam aleuantados fe

reconciliaram logo com Iheabentafuf, C A P I T U L O XXXIII.
que reformou com elles a^ pazes, &
lhes deu feguro de parte de Nuno fer- 'Do fitio da cidade -Dalmedina , & da

tnndez & aífi tornaram apagar as pa- que pafiou em duas vez.es que Nuno
reas acuftumadas. Poucos dias depois b\rnandez, Dataide foi /obre

deita caualgada , mandou Nuno fernan- ella.

dez dataide fobre huma aldeã que elU
ao pe da ferra do ferro, que le chama T T Uma das principaes cidades da
Azeze, do que deu carrego ao Adail 1_ J. Duecala, he a de Almedina cer-

Lopobarriga, & a Iheabentafuf, aqual cada de moro, os moradores delia vi-

aldea chegaram em rompendo a alua, uem per fuab lauouras de que he mui
& poíto que eítiueííe forte de tran- abundante, fam mui deítros a cauallo

queiras, &baítidas de madeira, os nof- de que tem muitos, cc bons de fuás

los a entraram, & matarão alguns dos eriaçoens, as n líieres fam louçãs, ik

mouros & captiuaram féis, porque os bern ataviadas, & por nelta cidade

mais fe acolherão a ferra, deiemparan- auer famílias poderoías, & que fe não

do a aldeã, donde os noíTos fe torna- querião bem hum: aos outros erão os

ram pêra C,afim com os captiuos, & de huma deitas partes afeiçoados ao
caualgada de gado groílo, & meudo, feruiço dei Rei dom Emanuel, & os

& alguns cauallos , & camelos fem no outros ao-

dei Rei de Fe/. , per cujo

caminho lhe fair ninguém. Depois de- refpeito auia fempre entrelles diferen-

fte negocio, algús mouros do lugar de ças, & difficuldade, no pagar do tre-

Ta/,arot, amigos dos de Azeze vierão buto que erão obrigados trazer a C,a-

correr a Cariai, aos quaes Nuno fer- fàm, fegundo forma defeus contratos,

nandez fahio , & poíto que fe defen- Neíte tempo eftauam aleuantados os

deiTem,, como mui esforçados homens da parte dei Rei deFèz com fauor, &
ajuda
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ajuda que lhes entaõ mandara de gen- quaes determinou de ir dar huma an-
te de cauallo, & o mefmo fezeram os temanha, roas por íer fentido , & lhe
que tinham a nofla, ou per vontade lair da cidade muita gente de pe, &
ou com medo dos outros que fe en- de cauallo, fe tornou fem fazer nada.
tam achauam mais poderofos , polo Vindo pelo caminho lhe veo hum ca-
que determinou Nuno fernandez da- ualleiro Árabe leu conhecentedaraui-
taide de dar nelles com quatrocentas lo, como el Rei de Marrocos era en-
lanças, & alguma gente de pe, efpin- trado na terra da Duecalla , & vinha
gardeiros, & belteiros, com os quaes em peíToa com híia grofíà companhia
depois que partio de C,arim veo hum de gente a lhe tomar o caminho. Nu-
dia amanhecer as portas Dalmedina no fernandez lho agardeceo muito, ik
os da cidade que ja tinham auifo de lhe mandou dar huma peçadaluiçaras,
fua vinda pelos efcutas que traziaó no pedindolhe, que de íua parte folie di-
campo, em chegando fe poferão em zer a el Rei que todo aquelle dia ate
ordem de le defender , acudindo as noite o auia de fperar no campo pêra
portas , cv lugares mais fracos do mu- pellejar com elle, mas ou o mourolhe
ro. Nuno ternandez como chegou di- mentio, ou per qualquer outro modo
xe a dom Aluarodenoronha,quecom que fofle, elRei de Marrocos naó veo.
a lua gente, &com a que lhe mais deu Pelo que Nuno fernandez fe tornou
de pe, & de cauallo fofle commeter a pêra a cidade , onde chegou paliada
porta que fe chama de Marrocos, que mea noite, o qual Rei de Marrocos, o
elle com dom Luis de menefes iriam lenhor da ferra, por faberem quam vi-
cotnmeter outra, & que cada hum fe- ctoriofos os Portuguefes , & os com
ztlle por ganhar a honra de fer o pri- elles confederados andauam no cam-
meiro que entrafíe , o que lhes fahio po fe vieram a prouincia da Duecalla,
ao contrairo do que cuidauam , por- onde fe lhes fezeram vallallos, & tri-

que dentro na cidade auia feiscentos butarios muitos dos Árabes, com que
de cauallo, & leis mil de pe , que os ficaram tão poderofos , & foberbos,
fperaram com as portas abertas, &fa- que andauam com feu exercito a três,
iram a elles com todo esforço , que & quatro legoas de C, afim. Nefte tem-
do primeiro Ímpeto os fezeram tor- po chegou dom Nuno mafcarenhas,
nar atras, mas durando a batalha, que que el Rei mandaua por capitam de
foi per hum bom fpaço, os Portugue- cem lanças , debaixo da bandeira de
ies voltaram fobelos Mouros , em que Nuno fernandez , & com recado a dom
íe renouou a pelleja de modo, que de Luis de menefes, & a dom Aluaro de
huma, &da outra parte auia allaz que noronha que fe vieffem para o regno,
fazer , em tanto, que Nuno fernandez & deixaflem toda a £,ente de fuás ca-
com toda a companhia, tomarão por pitanias a Nuno fernandez , como fe-
partido alargaremíle dos imigos, &el- zeram: de maneira que auia entam em
les de os deixar ir em paz. Dos quaes C,afim, afora a gente de pe, mais de
como fe depois foube, morrerão mais fetecentos de cauallo, gente nobre, &
de vinte dos de cauallo, & alguns dos luzida com que Nuno fernandez fazia
de pe, & forao muitos feridos. Dos guerra aos Reis de Fèz, Marrocos, &
noflos morrerão três de cauallo dos ao Senhor da ferra, &affi ao Serife, fa-

moradores deC,afim, & forão feridos zendoíle pagar das páreas que os Mou-
outros, entre os quais foi o AdailLo- ros per feus contratos erao obrigados
po barriga, affi fe tornarão pêra cida- trazer aC,afim, o que todos faziam os
de deC,afim fem trazerem caualgada, de pazes de liure vontade , & os vaf-
nera acharem quem lhes faifle ao ca- fallos dei Rei de Fez, Marrocos, fe-

minho. Alguns dias depois difto, fou- nhor da lerra, & Serife per força, por
be Nuno fernandez, como junto Dal- lhes nam queimar feus lugares, &adua-
medina eftauam huns aduares , nos res, & os captiuar com molheres , &

Vv ii filhos*
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filhos, como muita" vezes fazia fervia- do Lopo barriga, voltou fobrelles, fi-

doo em todos eltes negócios os mou- candolhe na dianteira, entre os quaes
rosque eltauam de pazes, cujo capi- todo- ie trauou a mais reuoltofa pei-

tam , & alcaide era lheabentafuf que leja que ate entam acontecera depois

em quanto viueo íeruio el Rei dom daquella cidade ler nolTa na qual der-

Emanuel com muita lealdade. ribaram alguns dos noílbs, & feriram
Rui mendez de fa, loamvaz dalmada,CAPITULO XX XIV. & Rui dataide, & mataram o cauallo

a Aluaro de faria, & alli (e foram re-

T>outras entradas que Nuno fernan- colhendo pêra donde vinha Nuno fer-

dez dataide fez, que em huma dei- nandez. O qual por fer ja muito tarde
Las desbaratou el Rei de Marrocos , nam quis paflar adiante receandofle
13 de como fe de nono reformaram as que acudiflè muita mais gente de ca-

pazes que os Mouros tinham que- uallo dos Mouros íbbrdle , com os
bradas. quaes lhe parecia que nam poderiam

pellejar, com fua auentajem, por os

PArtidos dom Luis de meneies, óc que foram com dom Nuno mafeare-
dom Aluaro de Noronha pêra o nhãs, & com Lopo barriga virem ja

regno , Lopo barriga pedio a Nuno maltratados , & canfados pelo que le

fernandez, que o deixaiTe ir ate o ar- recolheo em fua ordem, poito que os

raiai dos mouros, que eitaua a três le- mouros vielíem ladrando trás elle , &
goas da cidade pêra tomar liDgoa, pe- o feguiiTem ate huma legoa da cidade,

ra o que Nuno fernandez lhe deu trin- onde chegou ja de noite , deixando to-

ta de cauallo dos moradores, práticos da a caualgada que trazia, que era de
na terra, com que chegou as fraldas mais de vinte mileabeças degadomeu-
do arraial em amanhecendo, onde ma- do. Depois deite defeoncerto a oito

tou féis mouros & trouxe qu?.iro ca- dias, foube Nuno fernandez que eíta-

ptiuos, com que ietornaram em íal- ua eíte arraial dei Rei deManocos af-

uo, íem ferem ientidos. Deites capti- fentado acerca da coita, no cabo de
uos foube Nuno fernandez o que paf- Cantim , fobello qual foi dar a boca da
faua no arraial, peio que logo ao ou- noite, eftando elles ceando , de que
tro dia faio da cidade pelo mefmo ca- tomou dous adaares. Mas em fe reco-

ininho que fezera Lopo barriga, que lhendo lhe fairao do arraial muitos de
aia diante com cento, & cincoenta de cauallo, & de pe , que o íeguiram ate

cauallo, & dom Nuno mafearenhas fer manhã, tratando mal toda a com-
com as fuás cem lanças , & Nuno fer- panhia deípingardadas, fetadas, & fo-

nandez ficaua com a mais gente atras, bre tudo de pedradas, que foraõ tan-

Os quaes caminhando neíta ordem, tas, que ficou aquella entrada o nome
antes que chegaffem hum bom eípaço das pedradas, com tudo os noíTos fe

do arraial dos mouros , dom Nuno ri- recolh m íem lhe matarem nenhum,
cou com a fua gente em cilada, & Lo- poíto qm; foílem muitos feridos dos
po barrigachegouadiante, paraircor- qu?.es toj hum António borges que era

rer o campo, em que tomou catorze mui esforçado caualleiro , trazendo

mouros, & matou cinco, com que fe mais de trezentas almas captiuas. &
recolheo leuando huma gram fomma muitos cauallos , & caroellos. Doni a

de gado meudo diante defi, o que fa- fete, 01» oito dias fe mudou el Rei de
bido no arraial , fairão logo mais de Marrocos pêra (erra deBenimagra, &
quatrocentos de cauallo , trás Lopo aíTentou feu arraial na entrada do cam-
barriga, &lemoufareui de trauar com po que fe chama Idenart, do que íen-

elle, o foram íeguindo ate onde dom do Nuno fernandez auifado deu de
Nuno mafearenhas eitaua em cilada, noite no arraial com quinhentos de ca-

aos quaes ficou na traíeira, o quevea- uallo Portuguezes, & muitos dos Ára-
bes
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bes de que era alcaide Iheabentafuf, de ahi a poucos dias fezeram os Ara-
o qual entrarão mataram muitos mou- bes deXerquia, em que hum dospon-
ros, & el Rei eíteue em perigo de fer tos principaes, foi que lhe auia de dar
prefo, porque foi tamanho o medo a cabeça deíle Xeque, porque fora an-
em todos, que elle leacolheo emhum trelles hum dos maishonirados, &mi-
caualloe.nollo.Tomarãolhe a íuaten- lhor caualleiro. Aílentadas as pazes
da, & atarnbor, & huma lua manceba com os da Xerquia todolos outros A-
das principaes com muitas molheres rabes as renouaraó com Nuno fernan-
nobres. DosPortugueíes foram alguns dez, com os melraos pontos, & con-
feridos, entre os quaes o foi Nuno fer- diçoens que dantes, dos quaes todos
nandez no roíto. Desbaratado o cam- fez Cide IheabentafufAlcaide, & alii

po elle ie recolheo com odelpojoque ficou por então toda aquellaprouincia
lai mui grsnde, alem do gado, caual- pacifica a Coroa deites regnos , com
los, cííneilos, & mais de quatrocentos os quaes, & com a gente que Nuno
çaptiuos. Alguns dias depois delia ca- fernandez tinha em C,afim, fazia tan-
ualgada vieram os de Almedinacorrer ta guerra a el Rei de Marrocos, & ao
a C,arim,ir.nç\ndo duas ciladas aosnof- Serife que em luas próprias calas, &
los co.n tu Jo elles íe recolheram def- lugares mais fortes fenão tinham por
baratados deixando no campo mortos leguros delles.

renta òc oito de cauillo, dos quaes
cauallos, oí quarenta vieram a cidade, CAPITULO XXXV.
dos noilbs, torão feridos muitos , &
mortos três d>>s moradores. Alguns *De algumas coufas que mais pajfarant
dias depois vieram correr a C,afim fe- em Qafim ate a tomada 'Dazamor,
tecentos Árabes de cauallo, fem faze- entre as quaes foi huma memorável
rem mais que dar viíta , & logo a noi- vitoria que Cide Iheabentafufouue
te tornaram a poer fogo ao derredor dei Rei de Marrocos.
da cidade, aos quaes Nuno fernandez
mandou Lopo barriga com cento , & T) Eformadas as pazes, determinou
feíTenra de cauallo efeolhidos , com !\.Nuno fernandez de profeguir na
que foi trás elles pela ribeira a cima, guerra contra el Rei de Marrocos , &
& após Lopo barriga mandou Nuno oSerife, alii com agente que tinha em
fernandez o contador, Nunogatopela C,afim como com os mefmos Árabes
porta dalcaçoua com outro tropel de de que era alcaide lhebentafuf,emcu-
gente de cauallo, com que deu nos ja companhia mandou ao Adail Lopo
mouros os quaes o começarão a tratar barriga que andalle com cento, &cin-
rnal , ao que acudindo Lopo barriga, coenta de cauallo Portuguefes, os quaes
com a mais gente fe poferam em def- todos eltando juntos em hum lugar que
barato, fèguindoos os noíTos per efpa- fe chama Duaó, dozelegoasdeC,afim,
ço de huma legoa, em que Lopo bar- lhes veo noua como noue AduaresDo-
riga matou o principal Xeque delles, ledemita eítauaõ affentados ao pe da
que fe chamaua lahomazonde, & lhe ferra dos Montes claros, no campo de
trouxe a cabeça, & o cauallo , mas a Alehanz, o que fabido os foram buf-
morte deite Xeque lhe namfoi tão fa- car, & tomarão tão de fupito, quean-
cil, que naõtornaíTe pêra a cidade mui- tes de íe darem acordo, mataram dei-

to mal ferido de feridas perigofas, po- lesmais de mil almas, & trouxerão ca-,

íto que victorioío. Efta cabeça do Xe- ptiuas cento& cincoenta , & oito, com
que mandou Nuno fernandez poer em muito gado vacum , & meudo camel-
hum pique fobre huma das portas da los, beltas muares, cauallos, & muitas)

cidade , pela qual os Mouros dauam tendas, com outro defpojo. AcharanfJ
muito dinheiro , mas elle a nam quis fe neíle feito Vafco de pinna, & loam
dar fe nam no concerto das pazes que de pinna feu irmão , Emanuel de fan-,

de»
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de, Lourenço mendez de lagos, Ioam
de freicas , Luis dazevedo , António
barba, George mendez dataide, Dio-
go lopez Almocadem, Francifco def-

pinofa, & outras peiloas de calidade,

Feita eíta caualgada, entrarão per ter-

ra deXiatima, onde no campodeMe-
treza deram em huns aduares, em que
mataram alguma gente, & captiuaram

cincoenta almas. Nette mefmo dia en-

trou o Seriíe a primeira vez neíta pro*

uincia de Xiatima , pêra fe íenhorear

delia, de cujo arraial vierão muitos de
cauallo íobellosnoíTos, &fetrauouen-
trelles húa mui cruel eicaramuça, por-

que eram eit.es homens cortetaõs, &
bem atauiados, &armados osquaesdo
primeiro encontro matarão tresChrif-

tãos dos de cauallo, & alguns mouros
da companhia, o que vendo os nolíos

voltaram fobrelles. Cide lheabentafuf

per huma parte, & Lopo barriga pela

outra que então tinha conligo duzen-
tos, cincoenta de cauallo Portuguefes,

na qual volta mataram xxv de cauallo

dos imigos, entre os quaes morreo hú
filho de Me7rara Rei de Dará , o que
vendo os doberife fe retiraram pêra o

arraial deixando no campo trinta , &
féis cauallos que osnolTos recolheram.

Alguns dias depois deite negocio fo-

rão fobre hum lugar, deita melma co-

marca de Xiatima que íe chama Tan-
ly , do qual vendoife os de dentro poi-

tos em aperto, lançaram muitos corti-

ços dabelhas pelas ameas do muro fo-

ra, de que fairam tantas que nenhum
dos que ahi eitauatn fe pode dar acor-

do com ellas, das quaes perfeguidos

tomaram por partido abrir mam do
combate, fem leuarem outro delpojo

que muitas ferratoadas delias, do que
aííi os mouros, como osChrittaos íai-

ram bem magoados. Aliem deita per-

feguiçam das abelhas, foraó alguns dos

nofTos feridos entre os quaes o foi Lo-
po barriga de muitas, & mui perignfas

feridas. Neite tempo mandou el Rei
dom Emanuel Nuno da cunha a C,a-

fim com cem lanças, pêra la eltar por

fronteiro, debaixo da bandeira, & man-

do de Nuno fernandez dataide , & fere-

ueo a dom Nuno mafearenhas que fe

vielle para o regno, & deixaíle as fuás

cem lanças a Nuno fernandez. No qual

tempo eitaua Lopo barriga com fua

companhia, & lheabentafuf com todo-
los Alarues de pazes juntos em Aguz,
onde lhes deraõ nouas que vinha elRei
de Marrocos fobrelles, com tanta gen-
te de cauallo, que muitos mouros da-
quella prouincia ieguiaóocampo, pê-
ra verem a gazua que os dei Rei de
Marrocos auiam de fazer nos mouros
de pazes, &nosChriltãos. A qual no-
ua labida também per Nuno fernandez,

mandou Nuno da cunha com duzentas
lanças a Aguz onde entam eitaua por
capitam hum Francifco mendez com
cincoenta beíteiros de pe Fortugue-
fes. Alguns dias depois de Nuno da
cunha ler err Aguz veo huma quadri-

lha de ladroens, do arraial dei Rei de
Marrocos dar nas fraldas do nofio cam-
po, dos quaes ladrões a muitos nnquel-
las partes, que leguem os exércitos,
roubando alii aos amigos, como aos
imigos , deites tomou Lopo barriga
hum que logo mandou a Nuno fernan-
dez, oqual pelasinformaçoens quelhe
elte ladrão deu, veio na meíma noite,
com íos doze de cauallo a Aguz verí-

le fecretamente com Nuno da cunha,
& com Lopo barriga , & na pratica al-

fentaram que toda a gente Fortugue-
ia íe tornalie pêra C,afim, & que Lo-
po barriga ticaife em companhia de
lheabentafuf com los feflenta lanças,

em que ficarão dom Rodrigo de Oaf-
tro, & dom Garcia deça çuleima, &
outros filhos, & caualleiros que fe não
quileram ir, & por auer ja fete, ou oi-

to dias que nam íabiam o que paJTaua

no arraial dei Rei de Marrocos, Lo-
po barriga com algús dos Árabes, que
lhe deu lheabentafuf foi hum dia ama-
nhecer junto das fuás eltancias, onde
a primeira gente que encontrou, foi

hum magote de ladroens, do que ma-
tou três, & catiuou hum & os Árabes»

tomarão dous, os quaes depois de fe-

rem em Aguz, Lopo barriga mandou
pedir a lheabentafuf ( porque por vir-

tude dos contratos das pazes , todolo9
capti-
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captiuos eram dei Rei, & o outro def- gado groílb, & meudo. Nuno 'fernan-
pojo dos Árabes,), & por neftes reca- dez dataide o fez aííi como o manda-
dos auer algumas repplicas , & Lopo ia dizer a Iheaberçtafuf porque logo
barriga ter cómillam de Nuno fernan- pela manhaa defpachou Lopo barriga
úzl dataide , que pelo melhor modo com duzentas lanças, & atras elle Nu-
que podclFeletornafle pêra çufim com no da cunha com trezentas, mas fua
u da a gente Ponuguela que com elle vinda foi excufada , porque quando
ficara , porque ptr algumas ínlorm l- chegaram o campo dei Rei de Marro-
çóes que tinha arreceaua , que lhe ar- cosera de todo desbaratado, do que
maiie lneabenufuf algua treiçam, elle Nuno fernandez ficou mui triíte por
ie tornou, rieandotodolos Árabes nof- le nam achar em pelloa ncile negocio,
los amigo., , que alli eítauão muito ef- ou pello menos ienáo alcançar huma
pautados de tamanha mudança, com tamanha vitoria com ajuda &fauor de
tudo dom Rodrigo de Caitro fenão tanta, & tam nobre gente como elle

quis tornar & com fos três criados entam tinha em C,afim, em que auia
tcús de cauallo ficou em companhia afora agente de pe, nouecentos de ca-
de iheabentafufr, o qual mouro como uaiío, os mais dellès homens nobres,
cauadeiro, cc ItalferuidordelReidom entre os quaes ouue varias murmura-
Lmanuel, lentindo muito eíia defcon- çoens, & altercaçoens contra o capi-
riança que Nuno fernandez, delle tinha tam t dandcdhe muita culpa de ter por
determinou com três mil de cauallo infoímaçoens íaífas lheabentafuf em
Árabes ti; alguma gente de pe que ai- nrà conta per cujo refpeitò deixaram
\i tinha condigo ir cometer, no meí-- de íer participantes de hum tam honr-
mo dia que Lopo barriga fefoi aelRei rofo feito, &tam memorauel viftoria,

deMairocos, do que auifou logo per depois da qual deu Nuno ternandez
hum troteis o Nuno fernandez, aquei- trezentas lanças a Nuno da cunha, com
Xaiidcllc do pouco que delle confiaua, quem mandou o Adail Lopo barriga,
mas que elperaua emUeos que vence- pêra darem em hum aduar em terrado
dor, ou vencido rnoitraffe naquelle xiatima, aliem da ferra do ferro, le-

dia quam leal leruidor era dei Rei dom uando configo alguns dos Árabes de
Lmanuel leu lenhor. Lfte recado che- lheabentafuf, ao qual aduar em che-
gou açarim, mea hora depois da vinda gando forão íentidos , & ouue entrel-
de Lopo Dai nga, pelo que Nuno fer- les huma bem trauada peleja, em que
nunae*. no melmo inítante, que rece- mauram Francifco correa , & dom
beo efta carta arrependido do que ti- Luis dazeuedo, filho do liiípo do Por-
nha feito defpachou logo de noite to óz outros, mas com tudo entraram
Henirique de parada , com doze de o aduar, em que tomaram algumas al-

cauallo , dando íuas defculpas a lhea- mas, & gado com que fe tornarão pe-
bentafuf , & que ao outro dia lhe mau- ra C,arim.

daria quinhentas lanças pêra com ellas,

& com os Árabes commeter el Rei de CAPITULO XXXVI".
Marrocos. Henrrique de parada che-

gou pella manhãa a Guz, onde achou *De como Mo lei Barraxa , tê Alman-
ja pellejando lheabentafuf com o po- áarim vieramjorrer Arzilla Ç£ ei

der dei Rei de Marrocos, o qual def- Rei de Fez a'lauger, tê depois Ar-
baratou naquelle dia, & foi tamanha a zilla. .

vidoiia, & tal o alcance, que lhe ma-
tou huma grande parte da gente que np* Endo o Conde de Borba , dom
com elle andaua, em que entrarão ráui- \_ Vafeo coutinho noua certa , per

tos dos nobres de fua corte & ouve Gonçalo vaz Almocadem mourilcoja

bum grande defpojo de captiuos, tên- Chriftam, de como no campo deMen-
das,cauallos,camellos,beftas muares, caia, & Dalcnaçar andaua gente del-

man-
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mandada, determinou de ir correr nos, que depois faio hum mui esforça-

contra aquella parte , & paliando pel- do , & magnifico capitam , & mui ami-
la boca de Capanes deu a dianteira a go dos Chriítãos de quem el Rei dom
Diogo Lopez de Lima, o qual entrou Emanuel recebia muitas vezes cartas,

tam de fupito, que com pouca reíif- & prelente, & lhe refpondia & man-
tencia captiuou obra de trinta Mouros daua outros. Neíte meímo anno que
& com os quaes, com muito gado grof- era de M.D. xi,correo el Rei de Fez
ío, & meudo fe começou de recolher a Tanger, com tendam de cercar a ci-

pera a melma boca de Capanes , em dade , por ter nouas que nam eítaua
buíca do Conde , que fabendo da ca- apercebida de gente , nem das mais
migada que trazia o foi receber aoca- coufasneceffarias, oquefabidoem Ar-
minho. Neíte tempo vio Gonçalo vaz zilla , alguns fronteiros que la eltauão,

hum mouro decauallo que vinha mui- que ficaram do cerco, fe foram pêra
to feguro faldrejando a ferra de Bena- la por mar, cc o mefmo fez loam mar-
inares, do que íufpeitando que aueria tinz dalpoem , que fe então achou no
gente Dalcacer, ou de outras partes, arrecife com hum nauio leu bem ar-

.efpalhada pello campo, determinou mado. fcl Rei de Fez allentou leu ar-

de o ir fperar com lufarte dalmeida raiai ao redor de Tanger, & pos fuás

em hum paffb eftreito , onde o toma- elUncias do milhor modo que a elle,

ram, & fouberam que Barraxa, & Al- &aos teus pareceofer necellario, com
mandarim dormiram aquella noite em que teue a cidade cercada per alguns
Benarroz com tençam de irem correr dias, nos quaes com a artelharia der-
Arzilla, oquefabido peloCondeman- rubaram os imigos hum lanço do Ba-
dou tanger com muita prefa a caualga- luarte a que chamão o cubello do Bií-

da que trouxera Diogo lopez de lima po, per que entrarão logo muitos del-

ate fer fora da boca de Capanes, a qual les, ao que dom Duarte de menefes
he onde fe ajuntão as ferras, de Bena- capitam da cidade acudio, com cuja

mares, & Benegorfate, tã cerca, que vinda, & esforço do capitão do baluar-

de huma a outra fe entende mui claro, te , & gente que com elle veo, entre

o que fe falia. Sendo ja o Conde fora os quaes eraFranciíco delanzinhaBif-
do eltreito de Capanes , poíto que os cainho meílre das obras que fe entam
mouros da companhia de Barraxa , & alli faziam , os mouros tomaram por
Almandarim lhe vielfem ladrando nas partido deixar o cubello, no qual de-
coltas per bom efpaço elle íe recolheo bate morreram muitos delles , & fo-

a feu faluo com toda acaualgada, com ram alguns dos noíTbs feridos, entre

que chegou a Arzilla ja de noite. Mas os quaes foi Gafpar caldeira morador
ao outro dia amanheceo o campo cu- Darzilla, de huma grande ferida pelo
berto de mouros, delles tam perto do pelcoço, & Franciíco de lanzina de
muro, que lhe podiaõ chegar com os muitas defpada, &* de duasfetadas. Ao
tiros dasefpingardas, aosquaesoCon- feguinte dia mandou elRei de Fezco-
de nam quis íair , por lerem tantos, meter outra vezacidade, noqualcom-
que o perigo era mais certo, que a vi- bate lhe reíiftiram os de dentro com
cfoiia porque na companhia auia toda tanto animo, que por parecer, &con-
agentedeBarraxa, Almandarim , com felho de léus capitães mandou aleuan-

o Almandarim, com o Alcaide Dalca- tar o cerco, o que fez por ver o pou-
cer quibir , & outros dos quais per co que podia ganhar, achando a cida-

Barraxa fe achar mal difpolto chega- de melhor apercebida do que lho' de-

ram fem elle ate junto da villa Alman- ram a entender, alli de gente , como
darim & o Alcaide Dalcacer, em com- de muniçoens de guerra, porque to-

panhia de Molei habraem filho de Bar- talmente elle nam faio ao campo com
raxa, & de huma Chriltãa Caítelhana tençam de a cercar, le não achando o
natural de bejar , mancebo de xx an- tempo mui aparelhado pêra iíio pelo

qual
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qual refpeito nam trouxe configo as tes regnos hum i .- ..mu , que fe cha-
muniçóes, & petrechos necelíariospe- maua dom Henrrique, & hum feu ir-

ra poder continuar no cerco. líto,co- mam, per nome dom Emanuel & al-

mo rica dito, foi no anno de M.D.xi, guns outros moços nobres, peia ca
ec no de doze tornou o melmoRei de aprenderem as coufas da Fe, & coitu-

Fez em pelloa iobre Arzilla, & alTen- mes deite regno, &comelleshumem-
tou o arraial no facho , donde léus ai- baixador per nome dom Pedro feupri-
caides correrão ate a tranqueira do mo, homem prudente , & com quem
Anjo, fem lhe o Conde poder refiitir. elRei dom Emanuel fallaua muitas ve-
Neites recontros ouue ahi mortos, & zes, & o mefmo era fua molher que
feridos de húa, & da outra parte, dos configo trouxe, ha qual a Rainha don-
Mouros encontrou dom Bernardo cou- na Maria fez fempre muita honra, &
tinho o Alcaide Adel per hum olho de gafalhado. Depois deite dom Pedeo
que ficou cego, & aíii viueo depois ter negociado as coufas a que veo, el

muitos annos. Matarão os mouros dom Rei ,o defpachou mandando em fua
Diogo coutinho, irmão de dom Fran- companhia por embaixador a el Rei
ciico coutinho, conde de Marialuapri- de Manicongo Simão da íylua fidalgo
mo doconde de Borba, que elle man- de fua cafa caualleiro da ordem de
dou enterrar na Igreja de fam Bertho- Chriítus, & o filho dei Rei, & irmão,
lameu & a cafa aíli como a tinha en- & moços nobres ficaram ca , reparti-
tregou a leu filho dom Gonçalo couti- dos per morteiros, onde os eníinaram
nho, que com o pai naqueile tempo a ler, fcreuer, gramática, & coufas da
eitaua por fronteiro em Arzilla. Fe de que alguns delles fairão bons la-

tinos, & theologos. Entre outras cou-CAPITULO XXXVII. fas que el Rei dom Emanuel mandou
a el Rei dom Afonfo de Manicongo

'De como elRei mandou Simam da fyl- foram cauallos, & mulas de preço bem
ua por embaixador a el Rei dom ajaezados , & muitos ornamentos de

Afonfo de Manicongo. Egrejas, aíii de veitimentas , como
caliz, cruzes , galhetas , tribulos de

IA fica apontado como el Rei dom prata branca, & dourada, lata, & co-
Emanuel mandou o padre Ioam de bre, retabolos pintados, & finos, al-

lancta Maria da ordem de iaó Ioam dos lem do que lhe mandou pedreiros, &
azues, ao regno de Manicongo, com carpinteiros pêra fazerem Egrejas, &
outros religiofos , & clérigos pêra la huns paços pêra o mefmo Rei, aomo-
enfinarem a fe de N.Senhor IefuChri- do dos de ca, & outros orficiaes de
íto aos cia terra, de que ja eram feitos diuerfos officios, o que tudo mandou
muitos Chriftãos , & a pregarem aos embarcar em cinco nauios deq o mef-
que ainda o não erão. Depois de la fe- mo Simam da fylua hia por capitara,

rem eiles padres, mandou el Rei hum ho qual alem da cõmiUaó de embaixa-
caualleiro de fua cafa, per nome Gon- dor leuaua alçada pêra fazerjuftiça dos
calo rodriguez ribeiro , com recado a Portuguefes que la comprehendefTe
el Rei de Manicongo, com quem fo- em erros, afficrimes, como eiveis, &
ram mais Sacerdotes, & aliem dos or- pêra com el Rei de Manicongo julgar

namentos que Ioam de Sanefa Maria as caufas dos naturaes de feus regnos,
leuaua pêra o culto diuino , lhe man- & fenhorios, & com hum letrado que
dou outros pelo mefmo Gonçalo ro- leuaua configo, com officio de corre-
driguez. Eíias mefmas peíloas que el gedor por o mefmo Rei de Manicon-
Rei mandaua cadanno com recados a go o ter affi mandado pedir per dom
el Rei de Manicongo, aliem do frueto Pedro feu primo, a el Rei dom Ema-
que fezeraó acerca das coufas da Fe, nuel , aliem do que deu per regimen-
mouerão ao mefmo Rei mandar a eí- to a Simam da fylua , que fe fe el Rei

Xx de



34-6 Terceira Parte àã Gbroniea

iel

z
e-

de Manicongo quifcílè feruir delle nas celVaõ, oqual lhe aprefentou as coufas
couías da guerra que o ajudafje , & que el Rei dom r

1 manuel mandaua, c>

aconlelhalfe em tudo o que lhe fcíle lhe deu a carta dei Rei, que leuaua Si-

neceliario & alli lhe mandou hum pa- mam da fylua , de que o treslado de
dram de carta durmas parelle, & vin- verbo ad verbum he o feguinte.

te eicudos doutras armas, pêra as el!e « Muito poderolo, & exc cliente

dar a quem lhe aprouueiíe , & hum Rei de Manicongo. Nos doin f\!,.-\nuel

fello darroas de Chanceiiaria, & hum pela graça de DeosRei de Portuga! , &
íinete, & bandeiras, & guiões pêra lhe Guine vos enuiam os muito faud

feruirem na guerra. Nos apontamen- mo1

aqu-Jle que muito amamw ,

tos, & regimento que el Rei deu a zamos, & pêra quem quetiames que
Simam da fylua lhe mandou , que per Deos delle tanta vida, & íaude como
virtude da cota da crença queleuaua, vos defejaes. Nos enuiamos a vos Si-

dixelle a el Rei de Manicongo de lua mam da í

\

lua fidalgo de noUacafapef-
parte, que deuia lcr*cuer ao Papa , & foa de que muitoconriamos.cv a quem,
mandarlhe obediência, como o fa/.cm por nos ter muito bem, & fielmente
osReisChritfãos, &que com eíta em- ieruido temos boa vontade, oqual ei-

baixada deuia de tornar dom Pedro colhemos para vos enviar , por o ter-

leu primo, acompanhado de ate doze mos conhecido por esforçado, & de
homens nobres os quaes elle mandaria muita fidelidade, &que vos dará de li

per mar, ou per terra a Roma a fua boa conta, fc porque quando as feme-
cuíta , & que aliem deites mandate lhantes pelíbas, alli nos, como os ou-
ainda algús moços nobres de idade de tros Principes , & Reis Chriftáos en-
treze annos, ate quinze para os man- viamos nuns aos outros , he coítume
dar enfinar com os outros que ca eíla- leuarem noíTas cartas pelas quaes fam
uam, encomendando a Simam da fyl- cridos em todo o que de noila parte
ua muito que fezelíe com el Rei dom lhe mandamos fallar aquelles a quem
Aíonlo de Manicongo que nos mel- os enuiamos nos fallanos com o dito
mos nauios que leuaua tomaiie dom Simam da fylua toda nolla vontade
Pedro com a embaixada, & obedien- acerca da fua ida a vos, & o que que-
cia do Papa , & os mais moços que remos que em fua eltada la faça em
mandaua pedir. Com eífe regimento, voífas coufas alii naquellas que toca-
& companhia partio Simam da Svlua rem a pa/ , como a guerra, comotam-
de Lisboa, &fem no caminho lli^acon- bem na jolliça, & goucrnança de vof-
tecer couía que íeja de contar chegou fosregnos, ctrfenhovios pêra oquenos
ao regno de Manicongo. De cuja vin- enuiaites pedir que vos enuiaiiemo<?
da, como elRéi foube o mandou logo huma pelloa. Muito vos rogamos que
viiitar per hum (eu primo , per nome o ouçaes, & lhe deu inteira fe, &cren-
dom loam, & porque antes de partir ça em todo o que de nolTa parte vos
daquelle lugar ouue algumas dilaçoens dixer, & fallar, alli como o farei:-

caufadasper Poriugueíes que la anda- per nos vos folie .: ;o òcfallado, &em
uam, a que pefaua com a vinda de Si- muito prazer o receberemos de vos, &
iram da fylua, pelo poder , & alçada nos fperamos em noilb Senhor que di
que leuaua pêra os caltigar, elle fe de- ida do dito Simam da fylua vos rece-
teue alguns di>.s antes que partifíe pêra bais muito prazer & contentamento,
a corte dei Rei em companhia domef- & que em todas voflas coufas o achi
mo dom loam , òc no caminho adoe- adi bom, & verdadeiro feruidorcomo
ceo de febres, de que morreofemche- nos nas nóflas,& em todo noffbferui-
gar onde el Rei eítaua, do que foi mui ço o temos achado, porque por iíTò o
anojado, per cuia morte focedeo na eicqlhemos pêra vo lo enuiar, & rnui-

embaixada Aluaro lopez que hia por to vos rogamos que pois prouueanof-
feiíor da armada, cc nomeado na íb- lo Senhor por fua mifencordia vos alu-

miar,
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miav, & trazer ao conhecimento de
ítid fandta Fe. a ih vos prsz* ordenar-

des todas volI*.s coufas, & nella o fer-

virdes , como o f.ue/n os Príncipes

Chnltãos, & como nos o fazemos do
que mui compiidamente vosinforma-
m<ra o dito Simam da íylua, porque
de aífi o fazerdes , receberemos nos
muito pra/.er, & contentamento. Li-

da erta c i ii i •« lo fecretariodelReide
Manicongo , Álvaro lopez lhe apre-

ientou os religioibs & clérigos, que
com elle hião , cc alli os ornamentos
pêra as igrejas, &orriciais, & lhe deu
opreíente que lhe leuaua. Depois dei

Rei de Manicongo ter viito as pef-

foas, a(!i religiofos, como de guerra,

& mecânicos , cc os ornamentos pêra

as igrejas, cauallos, muilas, jaezes,

atavi >s pêra fua
%
peflba, & da Rainha

íua molher, que lhe el Rei dom Ema-
nuel mandaua, pos os cotouelos fo be-

los geolhos , & o rolto entr<*mbalas

mãos, tk como eipantado as alleuan-

tou pêra o ceo dando graças a Deos
pela mercê que lhe fezera, em o con-

firam na lua verdadeira Fe, permeo,
& indultria de hum tão virtuolb, &
tão magnânimo Príncipe como era

el Rei dom Emanuel, & logo dahi a

poucos dia> , aiíèntou de mondar ner

dom Henrrique íeu tilho que ca efta-

ua no regno eltudando, òj per dom
Pedro feu primo obediência ao Papa,

como fez, & ie ao diante dirá.

CAPITULO XXXVIII.

'Em que Je contem o treslado de verbo

a verbo de buma carta notificatoria

dei Rei dom Afonfo de Manicongo ,

fera fe Jaber a califa porque lhe el

Rei dom Emanuel mandou carta

durmas para elle , S> vinte efeudos

doutras armas de diverfos blasões t

para as o mefmo Rei de Manicongo
dar as pefioas que lhe aprouveffe.

Q Orquenefte tempo preíente,& em
todos os vindouros ate fim do mun-

do, feja a todos fabido, & manifeito,

as obras, & amerceamentos que oto-

do poderofo Deos , noílb Senhor fez
iobre nos dom Afonlo por lua graça,
Rei de Manicongo, tk fenhordos Am-
budos notericamos, & fazemos notó-
rio a todos os que agora viuem, & pe-
los tempos ao diante vierem, aífi nof-
los vallallos tk natur&es de noilbs reg-
nos , & fenhorios como a iodos o<- Reis
Príncipes, ik fenhores, tk gentes noí-
ios ve^inhos, tk comarcãos, que fen-

do nos tempos paliados eltes noftbs
regnos, & fenhorios defeubertos pe-
las gentes dos regno< , & íenhoi ios de
Portugal , aíli em vida dei Rei dom
hão egu ido Rei dos ditos regnos,
como agora em ípecial em ternpo do
muito alto, tk muito pederoioRei, &
Senhor dom Emanuel Rei dos ditos
regnos, & fenhorios de Portugal , &
íendo por elles ambos enviados a el

Rei meu padre, como per huma diui-

na inípiraçam, &amoeftamento deei-
perança das coulas prefentes de acre-
centamento de fua landa Fe catholica
neita terra por íua piedade prantada,
clérigos, & frades, tk pefíbas religio-

ías para que lhe moltrailèm o cami-
nho de fua faluação, & o poíeíTem no
conhecimento de lua íancta Fe Catho-
lica, lob que vivem os ditos Reis, &
léus naturais

, porque niiib fezelíem
obra conforme a charidade per Deos
a elles encomendada, & como rieis,

& verdadeiros cathdlicos comprillem
niflo feus mandados , foi por o dito
Rei meu padre recebida a enfinança
Chriítã , & nella moitrou bom come-
ço, doqual por enueja do Diabo, imi-
go da Cruz foi em feus dias apartado,
tk aífi defviado que não obrou nelle a

graça de Deos. Nos quaes tempos em
que ellas coufas fe começaram, &paf-
laram fendo nos moço de pouca ida-

de, & alumiado da graça do Spirito
fancto, per huma fingular, tk efpecial
mercê a nos dada de toda a lantidima
Trindade Padre, Filho, Spirito fanto
três peílbas hum lo De^s, que firme-
mente cremos tk confeffamos , fomos
recebendo a doutrina Chrillã, de mo-
do que lo pela mifericordia de Deos
foi em nos de hora em hora, & de dia

Xx ii em
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em dia , aííi prantada em noílo cora- fo Padre eltava , & com fo xxxvi ho-

ção confirmada , que apartado de to- mens , que nos fervião, & acompanha-

dolos erros, 6c idolatrias em que ate o vão , viemos onde o duo noíT> Padre

preíente noflos anteparados viuerão eltava , & ao tempo de nofla chegada

fomos em verdadeiro conhecimento, era ja falecido. Eaquelle nolloirmão,

que noiío Senhor Jefu Chriito Deos, que noirafobceísão indiuidamente, 6c

& homem verdadeiro , deícendo do contra jultiça nos oceupaua, polto em
Ceo aterra tomar carne no ventre vir- armas com numero inrindo de gente,

ginal da Virgem gloriofa Maria lua & apoderado de todo noítb regno, &
madre , e pòr faluação de toda a hu- íenhorio, o qual quando aihvimos por

manai linagem , que pelo peccado de fo faluação de nolla peliça nos ringi-

noíío primeiro padre Adão eitaua lob- mos doente, &eltandoaUicomosnof-
poder do diabo recebeo morte no Ie- los, per huma divinal infpiração de nof-

nho da Cruz na Cidade de Hieruía- fo Serior , nos esforçamos , círcharaa-

lem , 6c foi fepuludo , & reíurgio de mos os noíTos xxxvi homens , 6c com
morte a vida ao terceiro dia , porque elles nos apparelhamos , & nos tomos

foíTe cumprido, & acabado o que dei- com elles a praça da Cidade , onde o

lefoi profetizado, pelaquu! morte fo- dito nolío Pai íaleceo, onJe gente de

mos remidos , & ialuos. fcL fendo nos numero inrindo eitaua com o d ito nof-

neíte verdadeiro conhecimento , 6c fo irmão , 6c ali L bradamos por nollo

continuado nos entinos dosreligiofos, Senhor Jefu Chriito, 6c começamos a

& fieis Chriltãos , caimos em grande pelejar com os nollos contrários , &
auorrecimento delrei nolío padre , & dizendo osnoífos xxxvi homens infpi-

dos grandes de íeus regnos , e gente rados da graça , 6z ajuda de Deos , ja

delles , o qual com grande defprezo, fogem , ja fogem os nollbs contrários

& muita miferia nos detterrou pêra ter- fe poíérão em desbarato, &íoi por

ras mui longe , onde apartado de fua elles teitemunhado , que virão no ar

vitta , & da fui graça paliámos muito huma Cruz branca , 6c o bemaventu-
tempo, não fem grande contentamen- ApoftoloSant-lago com muitos de ca-

to , & prazer de padecermos pela Fé vallo armados, & veltidos de veltidu-

de noílo Senhor. Mas com muito es- ras brancas pellejar , & matar nelles,

forço , que por fua piedade fempre nos & foi tão grande o desbarato , & mor-
deu , pêra muito mais padecermos fe tindade, que foi coufa de grande ma-
convieífe , com firme eíperança , que ravilha. No qual desbarato foi prezo

afli nos ajudaria , 6c dana fua graça, o dito noílo irmão , & por juítiça jul-

que nãoticaíle ao menos pêra faluação gado que morrelTe, comomorreo, por

de nofla alma em nos noiIb trabalho, fe aleuantar contra nos, & finalmente

6c firme Yè de vazio , & paíTando aíli ficamos em paz pacifica de nolTos ro-

em nollo deíterro ouuemosrecado co- gnos, 6c fenhorios , como oje em dia,

mo elrei meu padre eitaua em palia- pela graça de L)eos fomos, daqualcou-
mento de morte , & que outro noílo fa, & do milagre por notlb Senor fei-

irmão fe apoderaua do regno, não lhe to , enviamos dar notificação ao dito

pertencendo por direito fenão a nos, Senhor Rei dom Emanuel de Portu-
como primeiro, 6c primogénito , que gal , como a começo da mefma obra,

fomos, &que iítolezera comfauor de 6c per cujo meo per graça de Deos fo-

todos os grandes , & fenhores do re- mos pêra tantos bens :.lumeado,& com
gno, &gentes delle, que anos tinhão os recados difto enviamos a elle dom
em ódio, porconfeguirmos a fé de N. Pedro noflb primo , que foi hum dos
SenhorJefu Chriito, o qual comonun- xxxvi que comnofeo era pelo qual fo-

ca defemparou , nem defemparara a mos informado , & aílim pelas cartas,

quem o ferve, & aquém o chama nos que o dito Senhor Rei nos enviou dos
esforçou pêra virmos onde o dito nof- grandes louvores , que forão dados em

feu3
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feus regnos ao todo poderofo Deos, fpiricual, &faluaçatn denoda alma, &
poros bens rnomanifeítos dofeugran- de tanto pouo agente como per feu
de, & infinito poder, t villo pelo di- meo he faluo , &: fperamos que ainda
to ienhor Rei de Portugal, como itlo mais feja, no conhecimento, & con-
era obra digna de perpetua lembran- uerfam da Fe de Chriíto, aquenosade-
ça, & de que todo bom exemplo lepo- rençou, & em que nospos com muito
dia íeguir em toda a parte, em que fe trabalho, & defpefa que noflb Senhor
ioubeile pêra maior acrecentamento per fua mifericordia em todas fuás cou»
de noffa banda Fe Catholica, cc tam- ias lhe galardoara pois por elle lo , &
bem pêra noUb louvor antre outras por feu íeruiço o fez. Jt as ditas armas
munas coutas que pelo dito dom Fe- rogamos, encomendamos, & manda-
dro notío primo nos enviou, & por Si- mos por noíla bençam a noflbs filhos,

mam da iylua fidalgo de fua cafa, que & a todos os que de nos defcenderem
coiii elle a nos vinha nos mandou asar- que ate a fim do mundo fempre tra-
mai neíla carta pintadas peia as tra- gam, & em todas as guerras em que
v.ermos em nolioslcudos poi inlignias, forem íejam lembrados da íignificação
como os Reis, & Principe? Chriltãos delias & do modo em que per nos fo-
daquellas partes coítumão trazer por ram ganhadas , & nolas enuiou o dito
iinaes de quem Iam, & donde proce- fenhor Rei de Portugal, porque com
dem, & pêra entre todos ferem per el- ellas confiamos na milericordia de
las conhecidos. As qu^.is armas que af- Deos, que fempre lhes dará victoria,
ii nos enviou lignifijam aCruz queno & vencimento, & os coníeruara em
Ceo foi viíta , & afli o Apoltolo San- feu regno ate fim do mundo, afli mef-
ctiago com todos os outros Santtos mo porque he coufajuíta que aquelles
com que por nos pelejou, & fob cuja que bem, & fielmente íeruem a feu
ajuda de Deos nolíb Senhor nos deu Rei, &fenhor Íejam feusíeruiçosaga-
victoria, & aíli também como pelodi- lardoados, íatisíeitos com honras, &
to Senhor Rei nos torão enviadas pêra mercês per que fuás famas, & obras
as tomarmos com a parte das fuás que nunca íejam efquecidas. Eltes finais

nas ditas armas meteo, asquaesotodo darmas fam também dados aos nobres
poderofo Deos noílo Senhor deu pelo fidalgos, & caualleiros que bem, & fi-

leu Anjo ao primeir- Rei de Portugal elmente fervem a feus Reis, & fenho-
pellejando em batalha contra muitos res, fegundo que nos fez faber o dito
Reis Mouros imigos de fua landa Fe, fenhor Rei de Portugal , que antre os
que a^urlle dia, venceo, & desbara- Reis & Príncipes Chriftãos fe acoítu-
tou. As quaes armas aííi pelo dito Se- ma fazer, nos enuiou mais vinte efcu>

nhor Rei de Portugal a nos enviadas dos darmas pêra os darmos aquelles

com muita devaçáo, & com muito aca- do conto dos trinta, &feis que na ba-
tamento recebemos de Deos nofíoSe- talha com noíco forão, que de mais
nhor, & como mercê mui em fpecial limpo fangue , & mais nobres fofíem
por meo do dito Ienhor Rei de Por- para por elles fe perpetuar fua fama,
tugal que nolas envia, a quem muito & o louvor do feruiço que alli nos fe-

as tiuemos ,& temos em mercê , & com zerão, &com virtuofa enueja cada hum
obrigação de verdadeiro, &fiel irmão fe esforçar, & encender a fiel, & leal-

em Chriíto Jefu, & mui fiel amigo em mente feu Rei, & fenhor, & com per-
íodo o tempo lho reconhecemos , em petua memoria fe perpetuar, a nofTo
todo oquedenos, & de noffos regnos, Senhor Iefu Chriíto pedimos, que el-

& fenhorios mandar, & como tal le le que por fua fo piedade quis pomos
cumprir no que fe offerecer por elle, padecer, & morrer , fe queira alem-
& por fuás coufas morreremos pela in- brar, & amercear de nos, para em fua

finda obrigaçam em que lhe fomos, não fanta Fe Catholica nos conferuar , &
fomente pelo bem temporal, mas pelo nella a nos, & atodos noflbs filhos, &

ato-
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a todos míTbs pouos deixir acabar,

co ro elle iabe que o deíejamos. Da-
da, (kc. O treslado delta notificação

mandou cl Rei dom Afonlo de Mani-
congo aos pnncipaes Senhores de íeus

re^nob & (enhorios, & alguns feus vi-

zinhos, ôclogo no mel mo anno de M.
D.xii, mandou dom Pedro íeu primo
com a obediência ptra o Papa, dfecom
elle uozepelloasprincipaes defuacor-
te.perquem manciouael Rei dom tma-
nuel hum prelente decoufas queieem
feus regnos criam, & fazem, em que
auia huma grande cantidade de mar-
fim , & muicos fardos de pilataria de
mana* ginetas, lobos ceruaes, onças,
& outras" alimárias, & húaboa fomma
de panos feitos de fiado de ervas mui-
to finos , delles crus , & outros tintos

de preto & alguns delles laurados do
modo que o he o cetim auelutado, &
tam tinos, & açor tam perfeita que ao
longe pareciam de feda. Vieram tam-
bém com dom Pedro doze moços no-
bres pêra ca aprenderem as coufas da
Fe , & cottumes dos Chriítaos , bs quaefc

el Rei dom Emanuel também mandou
repartir per moiieiros. Epor ettes ne-

gócios irem juntos , & infiados porei

no capitulo feguinte o treslado da obe-
diência que el Rei dom Afonlo de M -

nicongo mandou ao Papa per dom
Fdenrrique feuiiiho, & per dom Pe-
dro leu primo, por ler de hum Rei da

Ethiopia tam remoto da Europa, &
hum dos primeiros que naquellas par-

tes recebeo a Fe de noiiò Senhor lefu

Chritto, & o primeiro que nella per-

maneceo, pela pregaçam, &enhno da

naçam Portuguefa.

CAPITULO XXXIX.

^De como depois de dom Tedro chegar
a 'Portugal , el Rei dom Emanuel
mandou dar aviamento pêra dom
Ueurriquey \selle irem a Rema com

J v • embaixada ao Tapa.

CHegado dom Pedro a Portugal,
el Rei dom Emanuel mandou fa-

zer prettes todalas couías que cum-

priam pêra dom Henrrique filho dei

Rei dom Afonlo de Manicongo , &
dom Pedro com fua companhia irem

a.Roma, mandandolhes dar para o ca-

minho todo o que lhes foi nect ilido,

£.lli de dinheiro como cm caua';;adu-

ras, & gente que com elles mandou*
aosquac-noannodeM.D.xiii , em que
chegaram a Roma foi feito lolemne
rec-bimento, pelo Papa Leão Deci-

mo, por lulio Segundo ler ja morto,
dando graças a Deos por ver gente tão

barbara, & tão diferente Joscoitumes
dos da Europa, & tão remota delia,

conueruda a Fe de nolío Senhor lelu

Chriíto, os quais embaixadores na lc-

gunda vez que fallarão ao Papa lhe a-

prefentarão a carta da obediência, &
crença que leuauáo delRei dom Aion-
fo de Manicongo, da qual o theor he
o que fe legue tirado de lingoa latina ,

em que era eferipta , na nolla Portu-

gueza.
* SanítiíTimo em Chriíto, Padre

Jieatilfimo Senhor, Senhor nollb lulio

Segundo, pela divina Providencia tu-

rno Pontífice. VolTo devotilliroo filho
' dom Afonlo pela graça de Deos ,rei de
Manicongo, ík fenhor dos Ambudos,
Guine, manda beijar voTos beatiíll-

inos pes com muita devaçao. Bem cre-

mos Beatillirao Padre, que tem volía

Sanctidade entendido como elRei dó
ioão de Portugal, fegundo do nome
no começo, ik logo após elle o catho-

lico P.ei dom Emanuel leu fuecelíbr,

com muita defpefa trabalho, ècinduf-

tria mandarão aeftas terras pellbas re-

ligiofas, com a dodrina dos quais (len-

do nos enganados pelo demónio, ado-
rando idolos ) nos apartamos diuinal-

mente de tamanho erro, & tamanho
cap:;vciro, &de como reduzidos a Fe
de noiio Senhor, &Saluador lelu Chri-
íto tomando a agoa do lando baptifmo,

alimpandonos com cila de lepra , de
que éramos cheos , apai tandonos dos
errores Gentílicos, que ateentamufa-
ramos , lançando de nos todalas abu-
loens diabólicas de Satanás, & feus en-
ganos de todo nollb coração, & vonta-

de recebemos milagrolamente a Fe de
nof-
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noiT'> Senhor Jefu Chrilto. Pola qual

razão depois de ("ermos docirinados,

èteniinados nelh, labendo nosqueera
coltume dos Reis Chiiítãos manda-
rem obediência a voíla beatitude, co-

mo .i verdad iro Vigário de IeiuChri-

jfto, & Paftor de luas ovelhas, queien-
doo nos como h-ravãoneita parte imi-

>> em tam oiuino, cv (agrado coltu-

me (na companhia, cv' numero dosqua-
es o todo poderoio , & roifericordio-

lo:Senhor Deos, por (ua clemência nos

CAPITULO XL.

'Do cijiigo quc\cl Rei deu a\dom Álva-
ro de Cafiro Governador da cafa do
Civeliporemjua cafa mandar açou-
tar hum homem , £> da ida de dom 'Pe-

dro de Menefes Conde 'Dalcoutim a
Septa.

DOm Garcia de caltro filho fegun-
do de dom Fernando de Caltro,

quis ajuntar, & unir pêra íeguirmos a foi calado com donna Beatriz da iyl-

íua í.\nCta coir.panhia , & catholicos co-

ltuiues) mandamos a voffa bandidade
noflos embaixadores, pêra lhe de nof-

ía parte darem a acolturoada, & devi-

da obediência como o os outros Reis

ua, filha de dom Lionel de Lima pri-

meiro biiconde de Villa noua deCer-
ueira, de quem entre outros filhos, ou-
ue dom Aluaio de caltro que foi veador
da fazenda dei Reidomloam ofegun-

Chriitãos fa/,em. Dos quaes embaixa- do, & depois em quanto viueo gouer-
doies. hum he o meu mui amado , & nador da cafa do Ciuel , homem de

/ado hino dom Henrrique, o qual quem el Rei dom Ioam fegundo con-
Kl Rd dom Emanuel de Portugal meu fiaua muito pelo que quando adoeceo
ffiuiio amado irmão em feus regnos em Aluor, no regno do Algarue, on-
mandou enfinar, & inltituir na fagra- de morreo, per elle, & per Aires da
da Efcriptura, & coltumes da Fé Ca- fylua, feucamareiro mor, mandou di-

tholica, o outro he dom Pedro de fou- zer a el Rei dom Emanuel que então

ia, meu muito amado primo, aosqua- eraDuque deBeja, &fenhor deVifeu
es, alem de vos por elles fer dadanof- que o deixava nomeado em feu teita-

fa obediência, dixemos algumas cou- mento por herdeiro da coroa deites

fasque denoda parte diráma volia bea- regnos. Foi elte dom Álvaro de Caftro
tiiude, as quaes lhe pedimos mui hu
raildemente que ouça , & receba del-

les, & lhes de tanta r"e como fe por nos
melmo foliem ditas di ante de voíTa bea-

titude , a qual Deos por lua mifericor-

dia queira confervar em feu fandofer-
viço. Dai a em a nofla cidade deMani-
congo, no anno donaíeimento denof-

ío Senhor lefu Chriíto de M. D.xii. A
qual carta de credito, & obediência

vilta pelo Papa, & Collegio dos Car

muito cortefam, grande motejador, &
mui eloquente no fallar, tanto que on-

de quer que eftaua fazião roda de ho-
mens que fe chegauam pêra o ouuir,
foi muito valido neites regnos, & hu-
fano de fua peffoa, andou por muitas
prouincias, entre os quaes caminhos
vilitou a cafa Sancta de Hieruíak m , &
a cidade de Roma. Foi calado com do-
na Leanor de Noronha, filha de dom
Ioam dalmeida Conde Dabrantes , te-

deaes, logo dahiapoucos dias reípon- ue grande cafa de criados , donzellas,

deram aos embaixadores, & os defpe- & eferauas brancas que fervião fua mu-
diram , mui fatisfeitos da honrra ,& ga- lher das portas a dentro. Entre eitas ef-

falhado que lhe fezeram donde fe tor- crauas auia huma de bom parecer que
aram pêra Portugal , e dahi pêra Con- ella eltimaua mais que todalas outras

,

o, com cuja vinda elRei dom Afon- com quem andaua damores hum feu

o ( com faber o bom fucceffò de fua criado, do que dom Aluaro, & fua mu-
iajem ) leuou muito contentamento. lher defgoítofos o lançarão fora de ca-

fa, mascomo o bem querer defiesdous

fe não apartafle continuando em feus

amores tinha o mancebo modo de en-

trar
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trar com efta eferaua

, o que íabendo elRci o auia aíli por bem que elle era
dom Aluaro pos niHo tal vigia que o preites ao comprir , mas que em fua
achou de noite dentro em lua cafa fal- cafa nam auia tanto dinheiro de con-
lando com ella , pelo que movido de tado, com tudo que fobre penhores
fanha o mandou açoutar per mouros lio mandaria bufear, como fez, &lhos
de fua eltrebaria, tão cruelmente que entregou, fobelo que dom Aluuo
em todo o corpo lhe não ricou lugar, mandou logo chamar feus parentes,
quenãofofTechagdodo açoutes. Elle dandolhe conta do q palíaua, o:^quies
homem era de bons parentes , de que juntos ie forão a el Rei eltranh indo-
alguns erao criados dei Rei , & anda- lhe hum tam regurofo caltigo, ao que
uão no paço, com favor dos quaes lo- lhe refpondeo que ainda que dom Al-
go pela manhã teve entrada pêra fallar uaro fora Rei , que lhe não convinha
a elRei indoperàMiíla, fem leuar ou- fazer juiliça em fua cafa fenáo per via

tro veílido que humas celouras, &ça- ordinária, &que o caltigoque Ihede-
patos, & huma capa com que fe co- ralhe pai .via ainda brando;, pêra a pen-
bi ia, aqual em chegando a elRei dei- na que merecia, que fe foiíemuitoem
xou cair dizendo, íenhor Eccehomo, bora, que fe faria niiTo o quefeachaí-
o voílb governador da cafa do Civel, fe fer juiliça. Delta repolta ficaram to-

roandou fazer em mim eíta juiliça, por dos mui eícand-.lizados , começando
me achar fallando com huma fua ef- fazer magotes & coníultos fobelo mef-
crava. El Rei , & os que com elle hiao mo cafo , & pêra darem a entenderquo»
ficarão mui efpantados de verem a mui- eram agrauados, os roais delles não \

tidão daschagas, &fanguequelheain- nham ao paço, como o íoiamdefazer.
da delias corria, pelo que mouido el Entre ettes foram dous filhos de dom
Rei de piedade, mandou ao homem Aluaro, per nome dom Kern indo , &
que fe cobrilTe, & foffe pêra fua cafa, dom loam , moços que andauam em
que elle proueriá no cafo com juiliça. pelote. E porque a criação dos moços
Acabada a Miíía el Reilchamou André fidalgos dos Reis de Portug.il he eita-

pirez landim leu eícrivão da Câmara, rem em geolhos a mefa, & daremlhes
qne depois foi da fazenda, & da dei Rei os Reis frueta da que lhe trazem para
dom loam terceiro feu filho, & lhe di- comer & files f liem huns dosem que
xe quefofTe a cafa de dom Aluaro, & elRei tinha mais olho, eltandohumdia
lhe dixeílè da íua parte que o auia por ceando junto de huma janella nos pa-
íufpenfo de feu oíiioio ate lua mercê, ços di ribeira de Lisboa, vio andar ef-

& eítiuefíe prefo cm fua cafa ate elle tes dous moços palfeando no terreiro

ordenar outra coufa , et que logo lhe a caualio , pelo que perguntou a hum
deíTe quinhentos cruzadososquaesen- dos ofriciaes que o feruião a mefa, fe

tregaria aquelle homem por fatisfação erão aquelles os filhos de dom Aluaro

,

da injuria que lhe era feita. André pi- & fabendo que era alli chamou dom
rez fe foi a cafa do governador, o qual loam de menefes Conde de Tarouca ,

em o vendo lhe dixe, que alguma boa priol do crato leu mordomo mor , &
ventura lhe entraua pella porta com lhe dixe que os mandalle rifear dos li-

fua vinda , ao que lhe refpondeo , fe- uros da cozinha. Defle caítigo le tiue-

nlior eu vos quilera trazer recado de ram todolos parentes de dom Aluaro

mais voflo golto , el Rei manda , que por muito mais agrauados, que dopri-

fejais fufpenfo de vofTo officio ate íua meiro , pelo que todos juntos vierão

mercê, & eíteis prefo emvoílacifa, & fazer outra falia a el Rei allegando os

que inedeis logo quinhentos cruzados muitos feruiços da cala dos de caftro,

para os dar a hum homem que man- &em fpecial os de dom Aluaro, ao que
daltes eira noite açoutar em vofTa ca- lhes refpondeo, que em tudofaria juf-

la, dom Aluaro lhe refpondeo muito tiça, que era o que lhe elles, como ho-

elpantado de tal meíTagem, que pois mens nobres, & fidalgos deuiam re-

que-
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querer
, que íe foliem todos embora El Rei como ja tinha vontade de lhe

que elle proueria no caio como folie perdoar refpondeo a dona Leanor, que
razão. Dona Leanor molher de dom tudo fe faria bem, & ao outro dia dixe
Aluaro como era muito íagaz, & pru- a meu irmam Krucios degoes ( que fe-
dente, vendo que a lanha dei Rei íe cretamente lhe tinha ja dado conta do
nam abrandaua , bufcou outro modo que paliara com dona Leanor) que fof-
pera per via mais dellimulada poder le a cafa dedom Aluaro, &lhedixeile
reconciliar feu marido com el Rei, o da fua parte que ío , & fem outra ne-
qual foi mandar dizer a meu irmam nhuma pellba vielle falar pela fefta, do
Krucios degoes, guardaroupadelRei, que elle foi mui ledo, & o fez aíli

,

que então era hum dos feus mais pri- ao qual as palavras pontuaesque lhe el
uados, que nam tomaíTe por trabalho Rei dixe foram, que Deos pofera os
quererlhe ir fallar , o que elle fez de Reis na terra para fazerem julliça, per
muito boa vontade. A forma das pala- forma ordinária, & nam voluntária, &
uras foram que lhe deíTe confelho do que pêra iflb punham officiaes a que
qdeuia.de fazer nelte cafo, meu irmão cometiam ostaes negócios com a mef-
lhe relpondeo, que elle fe não atreuia ma obrigação

, pelo que elle cairá em
fallar a el Rei em coufa de que todo- grande erro, por mandar fazer juítiça
los fidalgos que lhe fallaram , fairam daquelle homem em fua caía, masque
com repofta de fe tudo cometer a juf- auendo refpeito a feus ferviços, & de
t ça , mas q ue elle conhecia bem a con- feus avos lhe perdoava o que tinha fei-
diçam dei Rei, que era acabarfle tudo to, &oreftituia em feuofficio, &que
com elle per bonsmeos, & modos, & de fua parte podia dizer ao mordomo
nada per força nem rigor, que fua Al- mor, que tornaíle aflentar feus filhos
teza acoitumaua ir muitas vezes vifitar nos liuros da cozinha, & que aíli ficaf-

a Rainha dona Leanor lua irmãa, que fem amigos. Dom Aluaro fe deitou aos
então poufaua nos feus paços apar da pesdelRei,&pedindoIheperdam,lhe
Egreja de lamBartholomeu, a que el- beijou a mam pela mercê que lhe fa-
la meíma era vizinha, que como ofou- zia, o que também fezerão depois to-
belle fe foíTe a cafa da Rainha , onde dos feus parentes, louuandofle per to-
ei Rei algúas vezes acoftumava pedir do o regno o modo que el Rei tiuera
agoa,&con(eruasfobrequebebia,que niíto. Nelte anno de M. D. xii. paliou
neitas merendas o feruifle , lhe deíTe dom Pedro de meneies conde Dalcou-
agoa, & pedille a Rainha que quando tim, filho de dom Fernando demene-
Ihe parecefle tempo, fallaíTe como de fes Marques de Villa Real, a Septa,
li mefma a el Rei perguntandolhe os onde eíteue por capitam, & gouerna-
termos em que eítauam os negócios de dor da cidade cinco annos, de quem»
dom Aluaro, porque nenhum caminho & do que neíle tempo fez , fe tratara
podia tomar milhor que elle para me- ao diante.

tigar o defgolto que el Rei tinha do i

cafo que feu marido cometera, o qual

conlelho feguindo dona Leanor, veo
abrandar tanto a vontade dei Rei, que
praticando hum dia com a Rainha, a-

trauelTou com dona Leanor, pergun-
tandolhe como eltaua dom Aluaro,
quelhedixerãoquefenão achava bem,
ella íe pos em geolhos diante dei Rei,
& lhe dixe que a doença de leu mari-

do fo Deos , & fua Alteza a podiam cu-

rar, por tudo ferem disfauores léus, a

que era tempo que ia pofeQe termo.
Yy C A-
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lhas ninguém andar fobella cabeça , fanv

C AP1TULO XLI. muito engenhoíos de todo género dei

mecânico, & grandes fundidores dar-l

*Do fitio das ilhas da Iaoa, ($ cojiu- telharia, finos, eípingardas, ik muitol
mes da gente , & de como "Pàteonuz, bons oíhciaes darraaria , ferros de lan-l

Jcnbor da cidade de lapara y deter- ças, /agunchos , & outras armastazem \

minou tomar a de Malaca antes de nellas muitos nauios de remo, & gran- \
Jcr nofja , j>era o quefezihnma gran- de cantidade de nãos grandes a que •

de armada com que fabio ao mar de- chamam jungos, íaõ grandes feiticei-

i

j>ois que fe Afonjo dalbuquerque foi ros& nigrornantieos,& altrologoscora I

peru Índia. asquaesanes fazem per pontos do cur- .

fodaseltrellaseípadas,& outras armas,

DO fitio da ilha deçamatra, <5:co- no que eltáo dez, & doze annos, as

ítume dos que habitão nella fica quaes dizem que matão em qualquer

atras ditoiummariamente, daqual na- parte do corpo de que tiram langue,

uegandoaoSul, entre outras.eítahuroa &que quem as traz nampode ler ven-

-e que chamam Cinda, que tem Rei fo- eido nem morrer a ferro, & deltas ar-

l i e li, em que nafee muita, & boa pi- mas, como coufa rara, fazem os Reis,

menta que dalli leu?m pêra aChina ik ik fenhores da terra grande cabedal,

outras prouincias. Paliada efta de cin- & as guardam por coula fagrada. São

dà e.ltam as da Iaoa maior, ik menor, grandes monteiros, & caçadores dal-

que tem cada huma dellasRei que ha- tenaria, meos baços de rolto, & peito

bitam no íertam das ilhas, ik íaõ gen- muito largos, & as molheres de bom
tias, aííi elles como léus vaflallos, ex- parecer , muito bem atauiadas , & en-

cepto osque vivem nos portos do mar genhofas em todo género delauor, ik

que fam mouros, iaóambas muitoíer- grandes bailhadeiras , as quaes leuão

tiles de mantimentos fruétas , caças, conligo a cafa em carretas, lauradas

eviaçoens de gado grolfo , & meudo, de maçanaria pintadas douro , prata,

& cauallos pequenos como quartaos. a/u], ik outras cores , cubei tas de pa-

A nellas tantos veados, &porcosmon- nos douro, ik feda, legundo a calida-

itíes que fazem delles falga , & cha- de de cada hum. Tem quali as leis,

cina que fe leua por mercadoria pêra coltumes dos Chins, donde defeen-

muitas partes, <S: o melmo fazem da dem os habitadores deltas ilhasíegun-

carrse de vaca, de que a grande abun- do o tem per luas hiltoriar. Na dala^a
d.incia, paleie nelbs pimenta, canella, maior auia hum mouro muito rico, per

canafiftpla, & cubebas, achafle muito nome Pàteonuz. fenhor da cidade de
cu: o cm rios, & minas, a gente he fe- larapa, íituada na coita domar, o qual
voz , cv guerreira, fam homens mui de- muitos dias antes que Afonfo Dalbu-
lerminados pêra qualquer feito, que querque tomr.ile Malaca le carteaua

querem cometer andam os maisdelles com Vtetimutataja, o qual per afguns

nus de cinta pêra cima , & os que fe agrauos q dezia ter dei Rei determinou
querem cobrir o fazem com jaquetas per feus modos, èv meos dar entrada a

de leda, ou algodam que lhes chegão Pàteonuz na cidade, & o fazer Rei.

ate os giolhos, trazem as barbaspella- Elle concerto foi feitoem tanto fegre-

das, & o cabello da cabeça meo tof- do, que fete ou oito annosquePàteo-
quiado, encrefpado pêra riba fem íe nuz gaitou em faver huma armada pe-
cobrirem , porque dizem que fobella ra a concluíam do que tinha determi-
cabeça do homem fenãoadepoer cou- nado fe nara delcobno, nem fe teve

la nenhuma, ik tem por injuria tocar- delle fufpeita, no qual tempo man iau*

lhes alguém com a mam nella , fobel- deílimuladamente pellbas de que le

Io que fe matão muitos, peloqual ref- fiaua a Malaca iob lpecia de mercado-
peito nani faz.cm caías íobradas , por res, osquaes Vtetimutarajarecolhv. n i

fua
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fuar pouoaçam , de que afora criados, fe prefo para a poufada mas logo na
& eicrauos que tinha auia em Malaca mefma noice lhe mandou pedir per-
muitos quanJo o Afonfo Dalbuquer- dam, & dizer que fe foííe embarcar

,

-que mandou degollar , mas poíto que porque o eftauaefperando na frota pe-
V tetimutaraja fofle defunto, nem por ra ambos íerem participantes da virto-
irTodeíiítioPàteonuz do propoiitoque ria que fperaua em Deos auer de Pa-
tinha mas antes acabou daparelhar , & teonuz, o que Fernam perez fez, ref-
fornecer a armada, em que aueria tre- peitando mais ao que compria ao fer-
zentas velas, entre jungos , lancharas, uico dei Rei, que ao agrauo recebido
& outros nauios de remo, com muita de Rui de brito. As velas da noílafre-
gente de guerra, Òc parentes feus, com ta eram a gale de Pêro de faria emquè
outros ienhores dalaoa. Preftestudo.o hia Rui de Hrito Patalim ficando por
que lhe era necellario íe fez a vela pe- capitam da fortaleza , o Alcaide mor,
ra Malaca , & paliando pelo eltreito de Aires pereira de bérredo , Fernam pe-
Sabão deram os de terra auifo a Rui rez dandrade , com quem hião Simão
de brito patalim capitam da fortaleza, afoDfo bifagudo, por a fua nao de po-
do grande numero de nauios que virão dre, & velha ja nara feruir pêra nada,
lera fe faberem determinar para onde George de brite, Franciíco de mello,
podia ir huma tamanha armada , o que Martim guedez , loam Iopez daluim

,

labidoallentou, que Fernão perez dan- George botelho, Lopodazeuedo, An-
dradecapitara domar, que feentãoan- tonio dabreu , Vafco fernandez couti-
daua fazendo preítes perà Índia, foíTe nho, Chriftouam mafearenhas, Chrif-
aie o eltreito faber fe era alli o que lhe touamgarces, Afonfo peííba, Ianimra-
deziam , pêra onde logo partio com belot , & Tuam mafamede Tamungo
Lopodizeuedo, George botelho, Ge- em hum feu jungo, &de longo dater-
orge de brito, Mmim guedes , Pêro ra hia Ninachetu em nauios de remo,
de faria & lanim Rabelot, natural das com mil, & quinhentos Malaios bem
partes de Flandes, nas mefrnas nãos de ordenados para pellejar. Com eíta pe^
que eram capitães, osquaes namacha- quena armada , em comparação dados
ram aarmada dePàteonuz, porquedo imigos, os foi Rui de brito commeter
eltreito de Sabão fe metera per outro antes de Sol leuado, no qual tempo fe

que le chama dos Sauens, pêra por el- ja fazião a vela para entrarem no por-
le mais a fua vontade íe vir lançar de- to da cidade com grandes gritas, &
fronte de Malaca, como fez com fe lo- eftrondos de bombardas, trombetas,
go fiber quem era. Fernão perez como anafis, & finos , com todos os navios
não achou eíta armada, cuidando to- embandeirados &em tam boa ordem,
dos que era fabula o auifo que fe delia que punha efpnnto aos que os viam,
dera, tornoufle perà cidade, mas nam mas nem por ifTo deixaram os ffóítbs

tardou muito quenãoapareceo,aqual de os ir commeter, o que pos mor ef-

por ler de tantas velas, & virem efpa- panto, aíii nelles como nos da cidade,
lhadas tomaua tamanho efpaço, quede por o numero fer tão defigual. Geor-
todalas paites parecia cobrir o mar, o ge botelho, por o feu nauio fer muito
que pos muito efpanto, affi nos noffòs, ligeiro fe adiantou da frota, aquém
como nos da cidade, com tudo aíTen- fairão quinze calaluzes dos imigos, per
tou Rui de brito de os ir cometer em antre os quaes fem delles fazer conta *

peíToa, do que fe Fernam perez agra- nem lhes querer tirar paliou adiante, o
uou, dizendolhe que pois era capitão que vendo Pêro de faria fez remar os
do mar, & elle da fortaleza que ficaf- da fua gale a voga forçada, pêra lhe

fe nel!a pêra aguarda, &hodeixafle ir acudir, os quaes ambos fem nenhum
fazer íeu orficío, fobello que tiueram nauio de Pateonuz lho empedir , che-

tantas diferenças ate lhe Rui de brito garam ao feu jungo, o qual pela gran-

mandar, que fobre fua menagem fefof- deja, &por trazer bandeira na gauea,
Yyii &fer
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& fer tam alterofo que a gauea do na- nam achar Patecatir , em que tinha rnui-

uio de George botelho nam chegaua ta confiança por ja ferido desbaratado
ao chapiteo da popa, conheceramque perà laoa, como atrasficadito, o qual
era a capitaina, mas nem por iíTo dei- elle nam encontrou no caminho, por- '

xaram de a commeter, feruindoa de que que fe o achara o trouxera confi-

bombardadasomilhor que podiaófem go , alli que no romper da alua fe fez,

lhe fazerem dano, porque o jungo era a vela pêra o rio de Muar, o que venr
de fete coitados , & embutido entre do Fernaõ perez dandrade, fem faber

coitado de argaraaflalapez , tão forte oquedeterminauameorreo logonoieu
que lancaua de li os pelouros , fazen- batel todalas nãos, dando auiio aosca-

doos tornar pêra trás como fe fora ro- pitaens, que nenhum aferraííe, fenatn

cha de pedra viua, o que vendo &que queasborabardadas, & com arteficios

os nauios de remo dos imigos, os co- de fogo os combateilem , & que todos

meçavam a cercar com receo que os deifem a vela , como o viílem disferir

mataHem as frechadas, & efpingarda- o traquete, o que logo em fendo na

das, íe recolheram perà frota, que ja naofez, mandando ao piloto que guiaf-

hia colteandoa dos imigos, os quaes fe direito contra a frota dos imigos,

fem lho poderem impedir feforãolan- o que também logo fezeram os outros

çar defronte da cidade ja Sol polto, o capitaens. Mas Pateonuz vendo a de-

que vendo os noílos furgiram apega- terminaçam dos nollbs , mandou me-
dos com terra. O que feito Rui de bri- ter todas as velas do feu jungo , dan-

to mandou chamar todolos capitaens

,

do íinal aos outros nauios que íezeíiem

& peílbas nobres, a gale de Fero de fa- o melmo, os quaes todos fem nenhu-

ria, para alfentar o modo, & ordem ma ordem começaram de fugir, fe-

çom que ao outro dia auião de come- guindolhe os nofíbs o alcance com ti-

ter Pateonuz, mas o parecer de todos ros de bombardas , bombas de fogo, •

foi, que elle fe tornafíe perà fortale- com que deftroçaram muitos dos na-

za, de que tinha feito menagem, por- uios de remo, o que vendo os dos jun-

que quando a victoria ficaíle com os gos, em que em alguns tinham os nof-

jmigos, nella fe poderia defender com los ja lançado fogo alem das bombar-

a gente que tinha ate lhe vir focorro dadas com que os perleguiam , ie lan-

da índia, o que aíli fez ficando o pefo çaram os mais delles ao mar, de que
do negocio a Fernam perez dandrade. fe afogaram muitos, & os outros ma-
Neíta noite foram alguns mouros laos, taua a nofla gente, & os da cidade que
dos que viuiam na cidade vifitarPateo- com elles foram as efpingardadas, 6c

nuz, de que o principal era Cúria de- frechadas em tanta cantidade que an-

ua, os quaeslheaconlelharaõ, que não daua alli o mar todo tinto em iangue.

pellejafíe por então com os Portugue-

fes, porque fe perderia de todo, mas CAPITULO XLII.
quç fe fofle meter no rio de Muar, &
dalli mandaíTe pedir focorro a el Rei <Dc como Fernam f rez dandrade drf-

de Bintão, que tinha muitos nauios de baraton de todo a armada de %Patrn-

guerra, bem artilhados de que elle tra- tiuz, ® fe tomou perà cidade z-jto-

zia pouca em comparaçam da muita q rio/o donde dabi apoucos dias partio

nos Unhamos , & que com efta arma- pêra. Índia.

da, & com a fua poderia facilmente

desbaratar a noffa, & depois poercer- T) Orque todo o negocio deita bata-

co a fortaleza, a qual fem a combater X lha confiitia em na^i faltarem pe-

tomana a fome ou fe daria a partido, louros, poluora, & artifícios de fogo,

porque tinha pouca gente , & poucos mandou Fernão Perez pedir a Rui de
mantimentos. Eíte confelho pareceo brito que o prouetíe deitas couias de

bem a Pateonuz , principalmente por maneira que per falta delias não dei-

xai-
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xaíTe de feguir a vidoria, que com a- do tio, pellejando com os laos, o que
juJa de Ueos iperaua auer naquelle vendo o mancqbo mm fez mais que
dia, o que logo Í01 feito em muita a- pela nao de Kernam perez , como per
baitança. Pateonuz vendo o deítroço ponte, pa^ar ao outro jungo, onde iaque a nona artelharia, & tiros de fogo também achou pellejando rrancifco de
tinham reito na lua armada, fez che- mello, que entrara pela proa, entre os
gar pêra oíeu jungo outros quatro, fi- quaes todos fe trauou huma braua pe-
cando elle no meo mandando aos ou- leja , em que dos noííbs auia alguns fe-
tros nauios,que nam erão ainda def- ridos, entre os quaes eram Fçrnampe-
baratados , que le çarraflem todos ao rez, Simamafonfobifagu do, & ferirão
redor delles , aos quaes mandou paf- muitos mais, & os trataram peor do
lar a milhor gente da frota , mas eite que o ja faziam , fe não acudira Geor-
ardil lhe foi perjudicial , porque reco- ge botelho no feu nauio , com que afer-
lhida eita gente aos jungos , os na- rou o jungo do fobrinho do Temun-
uios que le çarraram ao redor delles, gam, per orde entrou, poito que os
iicarão fem pertoa. de cahdade que os laos logo al!i acudiíTem, de maneira
podelle reger , nem defender , & fobre que forão desbaratados, & os mais del-
tudo por eitarem todos juntos , teue a les mortos a ferro , outros que fe lan-
noira artelharia per onde varejar avon- carão ao mar afogados, no que fe paf-
tade,lem perder tiro, com que mete- íouhumbompedaçodeteropo,noqual
iam muitos deites nauios no fundo, & aííi os outros nauios da noíla armada,
os outros íe alargarão os mais delles de- como a de Ninachetu, & Tuam mafa-
ítroçados. O primeiro que abalrroou mede no feu jungo faziam todos o que
foi Martimguedez com hum jungo, de- cumpria a bons caualleiros, feguindo o
pois de ter metidos no fundo, & quei- alcance aos imigos. Aíli que ganhados
mado alguns nauios de remo , o qual eit.es dous jungos Kernam perez lhes
jungo entrou por força,&omeimofez mandou poer o fogo, &no mefmoin-
loamLopezdaluiro em outro, aosqua- ltante fez caça a Pateonuz com as ou-
es ambos, fepos logo fogo, & elle com trás velas da frota, oqual depois delhe
os outros capitães, ieguiramafrota de chegarem , & affi os outros dous jun-
maneira que a desbarataram de todo, gos,que oaindaacompanhauamferui-
íaluoPateonuz.&osquatrojungosque raõ de tantas bombardadas quelr-edef-
eítauam ao redor do leu. Klte negoceo fezeram todolos altos , no que andarão
durou delde pela manhã ate meodio, a ate noite fechada, emqueporfermui-
qual hora vendo Fernam perez quenam to efeura lançaram ancora, affi os imi-
auia mais que fazer que aferrar osjun- goscomoosnoflos, com tençam dêem
gos de Pateonuz que fe lhe hiam aco- amanhecendo os irem cometer de no-
Ihendo por lhes o vento feruir, man- vo, mas na mefma noite fe deixou vir

dou paflar a fua nao alguma gente das huma tamanha tempeítade de chuva,
outras pêra com mor auantajem os ir vento, &toruoens que osefpalhouto-
cometer, & porque Pateonuz hiadian- dos, com que a noíTa frota correo rif-

tedoTemungamfenhordePolimbam, co de íe perder, & fobre tudo as nãos
íota capitam da armada, aferrou com grandes, por eitarem tam juntas a ter-

efte por lhe chegar primeiro , elle per ra que foram conítrangidas furgir em
huma ilharga, & Krancifco de mello duas braças, & o mefmo fez Pateonuz
pela proa, ahoqual acudio hum feu fo- com os outros dous jungos, & junto
brinho mancebo muito esforçado lan- delles George botelho , & Tuam ma-
çandoíTe com o feu jungo fobela nao famede,femoíaberem,osquaesachan-

tde

Fernam perez, de modo que ficou dolTe em amanhecendo juntos (porque
mtalada entre ambolos jungos, a qual Fernão perez com a outra frota efgar-

íntroulogo fem achar refiítencia, por- rara muito) fepoferão as bombardadas
que Fernam perez andaua ja no jungo ate meterem os dous no fundo, & dei.

fa-
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' fazerem todolos altos ilòdePateonut, onde ainda eítaua Fernam perez com
porque no coitado nè'-rn podião os ti- toda a frota, donde fe foram pêra ci-

ros das bombardas faier entrada, no dade com muita alegria detodolosque
que andarão ate lhes faltar poluora, & eram noilos amigos, & triitezadosque
pelouros

, pelo que George botelho defejauam verem os Portuguelcs def-
tornou logo a Malaca bulcar ellas mu» troidos. Fpor ler acabado o annoem
niçóes.peraleguir Pateonuz, com ten- que Fernam perez prometera a Afon-
çamdeasborobardadas o render, con- lo dalbuquerque de íeiuir de capltaoi
fiado no leu nauio ler o mais ligeiro de do mar, & a cidade, & fortaleza tica-

remo, & vela de quantos auia em toda rem per calo daquella victoria íeguras
a frota, mas antes dechegar aMalaca, de guerra, le partio pêra Índia no mes
achou Fernam perez na ilha das nãos, de laneiro de M. D. xni , deixando a
que he perto da cidade com toda fró- capitânia do mar a loam lopez daluim
ta mal tratada, aílim da tormenta da- cuja a luceiram era , com quem le foi

quella noite, como da pelleja, porque Valco fernandez coutinho na mefma
os laos com a fua artelharia , efpingar- nao , por o íeu nauio de velho ja nam
dadas, & frechadas feriram muitos, & poder nauegar, & Lopo dazeuedo, &
matarão trinta Portugueies, a fora os António dabreu cada hum na lua nao,
da armada, & jungo de Ninachetu, & os quaes todos chegarão a índia, & af-

Tuam mafamede, que todos pellejarão li António de miranda dazeuedo que
comomui bonscaualleiros, ao queref- vinha do regnodeSião, onde fora por
peitando Fernam perez dixe a Geor- embaixador, que Fernão perez encon»
ge botelho que nam curaílè de tornar trou tanto auante como os baixos de
em bulca de Pateonuz, porquedafro- Capuacia. Alguns dias depois daparti-
ta lhe não podia dar nenhum nauio, da de Fernam perez pêra fortaleza de
por'eltarem defaparelhados & a gente Malaca, ouuera de ler tomada per trei-

canfada, & deíuelada , mas iníiltindo çam de hum mouro Bengala, per no-
George botelho muito niílo, dizendo meTuam maxeliz, que Mahamed Rei
que per lua culpa , le o nam deixaile deBintam, que fora Príncipe de Mala-
ir, fe laluaria Pateonuz, lhe mandou ca a iífo mandou deBintam, onde en-
dar poluora, pelouros, & bombas de tam ettaua dalíento. bobeio qual nego-
fogo com que fe fez a vela , mas nam cio, no dia que le cometeo eíta trei-

pode alcançar Pateonuz, porque tan- çam morreram alguns Portugueles en-
to que o deixaram desbombardear fe- tre os quaes foi o feitor Pêro pelloa,
guio lua viajem caminho da hoa. O & oMouroTuaó maxeliz com outros
qual Pateonuz entre queimados, & da conjuraçam , foram todos mortos
metidos no fundo perdeo cincoenta, dentrona fortaleza, a qualDeosliurou
& nove jungos de lelfenta que trou- milagtofarnente, oquefabendoMaha-
xera, afora outra muita fuíialha, com med defefperado de poder tomar a ci-

rnais de oito mil homens mortos afer- dade, mandou embaixadores a Rui de
ro, & tiros de fogo, ou afogados, &el- Brito patalim, pedindulhe paz , offe-

le mal ferido, o qual em chegando a recendoile a ler amigo, cc vaUallo dei
cidadedelaporadondepartirão, man- Rei dom Emanuel, a qual lhe conce-
dou encalhar o jungo em terra, &co- deo, peloque ficaram ascoufasde Ma-
brir de hua alpendorada , dizendo que laca por algum tempo pacificas, Cs: lof-

o fazia pêra ficar por memoria, tanto fegadas.
tempo quanto podefTe durar, da cruel

batalha que ouuera com os Portugue-
fes, & da honrra que ganhara em os ir

cometer, & efeapar de fuás mãos. Mas
tornando George botelho por nam a-

char Pateonuziie tornou a ilha das nãos,

CA-
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CApitinh Yí ITr
'}*> Afonf° dalbuquerque lhe refpon-

^ a r í 1 u L U ALUI. deo, que hia buicar ao mar de Arábia
„- huma armada de Rumes que tinha per
JJe como Afonfo dalbuquerque partio noua certa eítar preltes para partir pe-
ite Goa pêra o mar de Arábia, do ràlndia, & que polostirardaquelletra-
que lhe acontcceo em Adem, ® balho os vinha bufcar, & que quanto a
do Jitto da cidade, ® cojtumes cidade de Adem , que queria com ella

dos da terra.. paz, com tanto que fe fezeffem vaflal-
los , & trebutarios a el Rei dom Lma-

Tras fica dito como Afonfo dal- nuel feu fenhor o que íazendolhes da-
£\ buquerque le fez a vela, de Goa ria todalas liberdades, & priuilegios
pêra ir lobre a cidade de Adem & da- que foirem honeitos. Miramirjam com
r.i ao mar de Arábia , com eita arma- ha revolta deite recado, mandou a A-
da, em que auia vinte velas, fe partio fonfo dalbuquerque hum bom prefen-
áos xvin de Feuerdro do anno do Se- te de carneiros, galinhas, & fructas da
nhor de M. D. xiii , deixando na ilha de terra , dizendplhe que a cidade eílaua
Goa, & cidade quatrocentos foldados a obediência dei Rei de Portugal , &
Portugueíes, & oitenta de cauallo, & que os Portuguefes podiam entrar, &
outra gente de guerra do Malabar, & iair nella a comprar, & vender & fol-
por capitam Pêro mafearenhas, &por gar tantas quantas vezes lhes aprouuef-
aicaide mor eraBeneliarim Ruiperei- le, que feriáo tratados como os mefmos
ra , & por capitam do mar com leis fuf- naturaes da terra. Auida elta repotta
tas loam machado. Os capitaens que de Miramirjam, Afonfo dalbuquerque
hião com Afonfo dalbuquerque forão mandou dizer aos patroens, capitães-,

dom Garcia de Noronha Pêro dalbu- & mercadores de trinta nãos que eíla-

querque, Lmanuel de lacerda , Lopo uam no porto, & fe recolherão perà
vaz de fampaio, dom loam deça, Pêro cidade com medo da noffa armada, que
da fonfeca de caítro , Hieronymo de le tornaflem parellas, & que para ilfo

íoufa, Simara velho, Fernão gomez de lhes daua feguro, aoque refponderão,
l.mos, Aires daíylua, Simam dandra- quemalosaííegurariaelledadefordem
de, António rapolo, Duarte de mello, que viram na lua gente, que fem os te-

Pvui galuam , George da íilua, Garcia rem oíiendidos, a primeira coufa que
a, Diogo fernandez de Beja, que fezeram, fora entrarem nas íuas nãos,

çra c apitam da nao em que hia Afon- ccroubarlhestudooquepoderãoleuar,
U 1 buquerque, &loamgomez chei- pela qual caufa lenam queriam tornar
dinheiro, aueria neíta companhia as nãos, por fe terem por mais feguros

, 6c fetecentos foldados Portugue- na cidade. Defte recado entendeobem
mil dos naturaes da terra, entre Afonfo dalbuquerque que Miramirjam
ires, &Canarins. Depois de íer linha o penfamento mui defuiado do

ela por ie deter muito no golfara que lhe mandara dizer, o que fe logo
com oonanças foi rom^r a ilha de C,a- confirmou per huma carta que elle ef-

cotorà para* fazer augoada, & dahifez creueo a Afonfo dalbuquerque, efpan-

í;u derrota perà cidade Dadem daqual tandolle muito do recado que de fua

ouue viíta quinta feira da fomant fan- parte deião aos mercadores eftrangei-

v a feira das indulgências ao meo ros , que os taes recados fe acoítuma-
:ou ancora no porto com alíaz uão de mandar aos Gouernadores , &

balho por o mar andar de leuadio, capitães das cidades, pêra elles orde-
nas depois da tormenta ahrandar o go- narem o que lhes fobriífo pareceílè,

nidor, fe capitam da cidade quefe mas que mandar fecretamente conui-

chamaua Miramirjam mandou per hum dar aos taes homens pêra fe fairemfo-

mouro de Cananor vifítar Afonfo dal- ra daquella cidade , & enfraquecella,

buquerque, &perguntarlhe o que que- parecia mais final de guerra que de paz.

Nef-
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Neftes recados fe paíTou todo aquelle

dia no qual o Xeque meteo. gente do
iertam na cidade, & a fortaleceoomi-

Ihor que pode, do que Afonfo dalbu-

querque foi auifado per hum Abexi
Chnltam que eítaua captiuo na cidade,

que de noite fugio, & a nado veo ter a

frota. O que fabido ao outro dia, que
era íabadovefpora dePaicoadaRefur-
reição ante manhã depois de terem con-

felho iobelo modo que auiamdeterno
combate (embarcaram nos bateis, &
paraos, fazendo rofto perà cidade ca-

da hum na ordem em que eftaua afTen-

tado que feite negocio auia de fazer,

no qual ouve tanta defordem que as

efeadas que poferam ao muro quebra-
ram per três lugares como pefo da gen-

te que por ellas fobia, ficando fobello

muro os que primeiro iobiram quef; -

ram domloam de lima, George dafyl-

veiva, Diogo Kernandez de Beja , q fe-

gundo le diz forão dos homens nobres
ospriroeirosquefobiraõ, os outrosde-
ita calidade que também ficaram fobe-

lo muro foram dom loam deça, Aires

da íylua,Vicent dalbuquerque.Gafpar
caô, Rui palha, António ferreira foga-

ça, Emanuel da cofta feitor das prefas,

loam gonçalvez de caftelbranco , dom
Aluaro decaítro, Emanuel d,elacerda,

loão de meira, loam gomez cheira di-

nheiro, Ioãodataide, Rui palha deSan-
tarem , George dorta , & outros que fe-

riam per todos cento , & cincoenta,

mas vendo Garcia de foufa a quem
também quebrara a fua ícada, & fica-

ra dependurado em huma ameia do
muro que oí que cairam das efeadas

nam queriam cometer outra vez a fo-

bilas le roi delongo do muro pêra hum
cubelo que tinha húa bombardeira em
pouca altura do cham, per onde en-
trou com feflenta homens que hiaõem
fua companhia & fe apoflou do cube-
lo, o que fabendo Afonfo dalbuquer-
que íe foi logo la, & mandou abrir ou-
tra bombardeira que eítaua junto do
cubelo , pela qual o primeiro que en-

trou íoi hum homem que trazia o
guiam de Emanuel de lacerda , com ef-

pada, & adarga, deixando o guião de

fora, & após elle hum clérigo per no-

me Diogo mergulham, queleuauahum
Crucifixo nas mãos, veltido comhuma
fobrepeliz & trás elle loam de meira,

Aluaro da íilua, António rapofo , Duar-

tede mello.Chriltouãoçarnache, Bal-

thafar monteiro do Porto, Henrrique

figueira, & loam decaminha, que de-

pois foi veador da Infante dona Ifabel

molher do Infante dom Duarte, & ou-

tros ate quarenta , & pela banda da fer-

ra mandou a loão fidalgo que entrsffe

com a gente de fua ordenança pêra le

vir ajuntar com os ó ficarão fobelo mu-
ro, & entrauam pelas bou.bardeiras, O
que elle não pode fazer, por a terra ler

muito alpera, & lho os mouros defen-

derem, como bons caualleiros. Andan-
do elle negocio aflim trauado acudio

Miramirjam com alguma gente de ca-

uallo, &outradepe, aquella parteper

onde a nofla gente entraua pelas bom-
bardeiras & paliando de longo do mu-
ro , hum mouro lançou mão da lança de
George da íylueira,& lha leuou, do que
afrontado, le lançou do muro abaixo,

que feria altura de hum homem ,& com
a fpada nua na mão remeteo aos mou-
ros, ,os quais a poucos golpes o mata-
rão , por lhe ninguém poderacudir. Mi-
ramirjam deu com tanto Ímpeto nos
Portuguefes , que os fez ecolher todos
para junto do cubelo , onde eítaua Gar-
cia de íoufa , que poucos a poucos fe ef-

coaram pela bombardeira que eítaua

junto delle, com ficarem alguns mor-
tos, & fairem muitos feridos o que fei-

to, os mouros fe chegarão de tão per-

to ao cubelo, que as lançadas fe feriáo

huns aos outros , no qual inítante elle

preguntou a Afonfo dalbuquerque que
eítaua junto do cubelo da banda da
praia, que era hoque lhemandauaque
fezefle, ao que lhe namrefpondeo, ou
dagaítado , ou de nam entender o que
lhe dizia, & aílim voltou de longo da
praia , dizendo a dom Garcia que fe-

zeíle dar cordas aos do cubelo pêra íe

decerem por ellas, asquaes lhe deram
atadas em duas lanças, que tão altoera
pela banda de fora. Nelte tempo Gar-
cia de foufa com os que com elle eíta-

ua
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na que nam quiferaõ decer polas cor-
das polo terem por afronta, fe defen-
diam com muito esforço, fem nenhum
dos mouros oular de iubir ao cubelo,
no qual debate deram huma pedrada
nos narues a Dirgo eítaço tio de Dio-
go eltaço , que com o guião de dom
loam de lima na roam matarão fobe-

lo muro, o qual Diogo eltaço, com a

dor da pedrada
(
porque quafi lhe que-

brou os narizes) ouuera de cair ator-

doado , & a Galpar cão ferirão muito
mal em hum horabro, & a Garcia de
foula deram huma frechada na telta,

per ftaixo do capacete, que lhe paliou

ate os miolos de que logo cahio mor-
to. Andando eíte negocio taótrauado,
dom loão deça, & outros que fobirão

pelas eícadas, &decerão do muro pê-

ra dentro da cidade, vendo o pouco,
que podião fazer, íe tornarão a reco-

lher parelle , & fe laluarão per huma ef-

cada que lhes mandou poer Emanuel
de lacerda, per onde deceram. Os do
cubelo vendo morto Garcia de foufa,

íe começarão a cailar pelas cordas que

lhe dera dom Garcia, & outras que

lhe também deu dom loão deça , depo s

que deceo do muro. ri fendo ja todos

fora apareceo Gaípar cão , com hum
bombardeiro que oajudara adefender

a efeada do cubelo, depoisque mata-

rão Garcia de foufa, fem os mouros os

poderem entrar, osquaes vendoflefos,

encaminharão pêra as ameas do cube-

lo, cuidando de achar alli as cordas,

per onde fe os outros lançarão, mas er-

rarão o polto, porque não eltauão na-

quella parte , & parecendolhes que as

tirariam trás fi , nam curaram de as ir

bufear onde ainda etlauam poftas, pe-

lo que Galpar cam fazendo o final da

Cruz le lançou do cubello abaixo, &
do falto quebrou huma perna, de que
depois morreo na ilhadeCamaram. O
bombardeiro fe lançou da mefma ma-
neira com huma beíta debaixo do bra-

ço, & cahio fem perigar. Acabado ef-

te negocio com tanta afronta dos nof-

fos Afonfo dalbuquerque fe recolheo

as nãos , com a mais gente. E porque

de hum baluarte que efta no molde,

que vai da ilha de Cira perà cidade , ti-

rauam com artelhana as nãos , teue
confelho fe o mandaria combater , &
eftando nefta pratica, Aluaro marrei-

ro meltre da nao de Emanuel de lacer»

da que recebia mais damno deita arte-

lharia, que as outras fahio no leu batel

com a marinhajem, &algúa gente dar-

mas com que entrou no baluarte, &
fez fugir os que nelle eftauam, & to-

mou vinte, &fete peças dartelhariade

ferro, groila, & meuda. De maneira
que antes de Afonlo dalbuquerque ter

acabado o confelho , Aluaro marreiro
tinha ganhado o baluarte, com que fe

a gente começou daluoroçar, dizendo
que combateífem a cidade, poisaquel-

le baluarte era tomado, que era a prin-

cipal força delia, ao que Afonfo dalbu-

querque não quis dar orelhas por mui-
tos relpeitos , mas antes mandou que
logo fe alaffe a frota pêra fora do por-

to, & que faqueaffem as nãos que ahi

eltauam, & lhes pofellem o fogo, no
que fe paliaram dous dias fem da cida-

de lhe lair ninguém, o que feito fefez

a vela pêra ho eítreito que he trinta

leJoasDadem, pêra onde partio nafe-

gunda octaua de Pafcoa. A qual cida-

de de Adem he fermofa deviíta, & de
bons edeficios , polta ao pe de huma fer-

ra que fe vem meter no mar, na ponta

da qual efta fituada, &tão cercada de
agoa que fica quafi em ilha, a ferra he
tão feca , q ue nam nafee nella erua , nem
aruore por fer toda de rocha viua , &
namchouer nelta terra fe não de dous
em três annos.»A agoa lhe vem de hu-

ma aldeã a que chamam Rubaca , per

canos, de que cae em hum grande tan-

que que efta húa legoa da cidade, on-

de a vem bufear , nem tem outra agoa

,

nem mantimentos fenão os que lhe vem
de carreto per mar, & per terra, que

fam tantos que fempre a delles muita

abaítança, aíli de trigo, arroz, carnes,

caças, como de fruíras. Ahi muitos

mercadores que tratão perà Índia , &
pêra o Abexi , & mar de Arábia , & ou-

tras partes , he pouoadas de Mouros,
entre os quaes habitam alguns ludeus,

a gente he alua, bem difpofta, & bem
Líl ata-
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atauiada, aííi homens coroo molheres,

os homens nobres iam mui nonscaual-

leiros, & exercitao a guerra, andaó a

cauallo, de que na terra a muitos, &
mui bons, o Rei tem outros muitos lu-

gares pelo fertam , & alguns nos por-

tos do mar delles grandes, & bem po-

uoados , a mor renda que tem he do
que lhe pagam da Ruiva de tintores,

que crece na terra, a qual alli vembuf-
car da índia , Perfia , Arábia , & do A-
bexi ,& outras partes por fer muito boa.

Pêra hum feito de guerra poderá ajun-

tar dous mil homens de cauallo, ieus

fugeitos, vaiíalos& criados, tem íem-
pre em Adem hum gouernador , ho-

mem de confiança , por fer eíta huma
das milhores cidades de todo leu fe-

nhorio. Lite era naquelle tempo Mira-

mirjam Abexi , que em fendo moço
captiuaram, & fezerão Mouro, muito
bom caualleiro, de quem Afonfo dal-

buquerque foi recebido com menos
galalhado do que cuidaua, por lhe te-

rem dito que iem nenhuma dificulda-

de fe lhe entregaria a cidade, mas o
negocio lhe aconteceo bem aocontra-

rio do que lho derão a entender.

CAPITULO XLIV.

*Do que Afonfo ^Dalbuquerque paffou
vo caminho

,
que fez, para o mar de

Arábia, ate tornar outra vez, a A-
dem & Ja In aludia, & doutraspar-
ticularidades.

COmo rica dito ncfcapitulo atras

Afonfo dalbuquerque fe partio

de Adem pêra o mar de Arábia a que
muitos erradamente chamão roxo,
porque o mar Roxo, fegundo os anti-

gos leriptores Gregos , & Latinos he
o que jaz deiteda Arábia ate o mar da
Perfia, & índia. Fazendo alli fua via-

jem , chegou as portas do eltreito dei-

te mar da Arábia, feita feira da foma-

na de Palcoa donde fe foi a ilha de
Ornaram, &com receo que os da ilha

a defpejaffem, como fezerão, acolhen-

dolle para a terra firme mandou depois

de fer junto da ilha dom Garcia deno-

ronha com alguns capitães em bateis,

pêra tomarem os portos, ik ilTegura-

rem os moradores, os quaes tomaram
no caminho algumas gelaas, em que
captiu.ram homens , & molneres , &
huma nao do Soldãu de Babilónia, 6c

outra de mercadores, que c auaólur-

tas, etDjue acharão muna li^ueza. Na
ilha nam ouue quem lheo relilliífe,

porque toda a gente fe pulou a t?rra

firme da Arábia , que he dalii tanto co-

mo de Lisboa a Almada, o que deui-

de hum canal per onde paliam todaias

nãos que entram, 6c laem pelo eltrei-

to. Na ilha, pollo que tenha alguns a-

reaes, a muita agoi , & he viçofa , &
de muita criaçam de g'.do , ía^enlle

nella muitas nãos , 6c pelos grandes,

edeficios antigos que ainda ahi ha , le

ve que foi ja muito habitada , & que
deuia fer de grande trato. Alli elteue

Afonfo dalbuquerque fete dias fazen-

do carnagem, ÒJ augoada. O que fei-

to fé fez a vela pêra cidade de ludà,

& fendo quafi trinta legoas delia com
ventos contrairos arribou a meimailha
de Gamaram, onde inuernou, 6c fea

dar pendor as nãos, 6c quifera fazer

hum* fortaleza, mas pelos muitos in-

conuenientes , que a iffo achou deííf-

tio do negocio. Pairado o inuerno fe

fez a vela perà Índia , com tenção de
outra vez dar em Adem , em cujo por-

to achou algumas nãos, 6c geluas, va-

radas em terra, junto com o muro das

quaes tirauão a frota mui a meude , com
bombardas, & o mefmo faziam da ilha

de Cira, & do alto da lerra com hum
trabuco. No qual porto Afonfo dalbu-

querque eífeue quinze dias por lhe o
tempo nãoleruir , em que nam fez, mais

que receber tiros de bombardas dos da
cidade , & elles da nolfa armada, fem
poder queimar as nãos de mouros que
eltauam no porto, ao que mandou Lao
teixeira com obra de cem marinhei-

ros, & homens darmas , por os capi-

tães, & fidalgos o naó quererem fazer,

polo perigo quenifloauia, noqueloão
teixeira nam fez nada. Com tudo o ba-

luarte do molde foi tomado, 6c mor-
tos alguns mouros dos que o guarda-

uam
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uam do qual efíes dias que Afonlo dal- dará el Rei de Cambaia , & cartas de
buquerque depois efteue no porto , fe Miliquigupi, peilba principal naquelle
tez com a artelhariamuitodamno aci- regno, & muito valido com elRei, &
dade, donde le partio aos quatro dias amigo dos Portuguefes, a repoita dei
do mes Dagoíto, lem paliar couiaque Rei era , que daua licença a Afonlo
de contar leja ate chegar a Dio , onde Dalbuquerque pêra mandar fazer hu-
depois de iurto, o mandou vilitar Mi- ma fortaleza em Dio, para mor fegu-
liquiaz capitão, & gouernador da ci- rança do que mandou com o melmo
dade por el Rei de Cambaia , offère- Triitam de ga hum leu embaixador
cendoire a fazer tudo o que lhe delle com cartas de crença. De chaul foi A-
comprifTe : entre os quaes ouue mui- fonfo Dalbuquerque ter a Danda, que
tos recados de corteiía , & ofíereci- he deNizamaluco, onde tomou hum*
mentos, cheosdenganos,porqueaten- nao de Mouros doCairo, que hiapera
çam de Afonfo Dalbuquerque era to- ludà , em que achou três mil quintaeg
mar a cidade: cu pelo menos prender de pimenta, & gengiure do qual lugar
Miliquiaz, & a de Miliquiaz era de lhe de Danda foi terá Dabul.&dahia Goa,
fazer o damno que podeíTe, feperaif- femdetoda eita viajem tirar outrofru-
íb vira tempo. Entre eftes recados, o to que o de féis nãos que tomou, que
em que Afonfo dalbuquerque mais in- hiam carregadas defpeciarias pêra lu-
iiltio roi , que deíejaua de fe ver com dà, das quaes deu duas aelRei deCa-
elle no mar , du que fe elle exeufou lecut, que lhas mandou pedir, dizen-
eom boas palauras , pelo que Afonfo do que eram de feus vaflalos , no que
dalbuquerque fem mais fperar , auen- confentio por conferuar com elle as

do ja leis diasqalli chegara, fe fez ave- pazes, que deixara adernadas, & fe fa-

la caminho da Índia, aquemlogoMili- zer a fortaleza que per dilações do mef-
quiaz feguio commaisdeoitentanaui- mo Rei, & confelho de alguns Portu-
os de remo bem elquipados,& artilha* gueles que queriam mal a Afonfo dal-
dos, mandando diante hum bargantim buquerque ainda não era começada,
fazerlhe faber que o hiaviíitar, aoque como ficara ordenado quando fe elle

Afonfo dalbuquerque refpondeo, que partio para o mar de Arábia. Eltando
fua vifta feria para elle de muito gof- em Goa veo ter com elle Fernão pe-
to, & contentamento, que o podiafa- rez dandrade , de quem foube o que
zer lem nenhum receo, com aqualfe- paflara em Malaca, & do desbarato de
gurança Miliquiaz chegou a bordo da Pateonuz. Vieram também alli de Co-
capitania, em humafufta pequena, que chim ioão de ioufa de lima , que eíta

elle melmo gouernaua , donde Afon- anno de mil , & quinhentos, & treze

fo dalbuquerque da nao, & elle dafuf- partira de Portugal peràlndia com três

•ta fe fallaram, & fezeram grandes of- nãos, de que era capitão, & os outros
ferécimentos mandando Afonfo dal- dous capitaens erão Henrrique nunez
buquerque em prefente a Miliquiaz, de leam, & Francifco correa, que fe

no batel da nao , quatro mouros , que perdeo nas ilhas de S. Lazaro , & fe afo-

trazia captiuos, dequeellemoílroule- gou depois em hum batel no porto de
uar muito contentamento , por ferem iMelinde,oqualloãodefoufa,&Henr-
pelToas caliricadas. Ifto acabado Mili- rique nunez que com elle viera a Goa
quiaz fe tornou pêra Dio, & Afonfo defpachou logo pêra Cochim a fazer

dalbuquerque fez fua derrota pêra fua carga, com outras nãos que aquel-
Chaul onde foi mui bem recebido de le anno mandou pêra o regno. Eftan-
Nizamaluco, que alem de lhe mandar do ainda Afonfo dalbuquerque em Goa
refrelcos pêra toda frota, pagou lem lhe veo hum embaixador dei Rei de
nenhuma defkuldade as páreas que de- Narfinga , da qual embaixada o princi-
uia, no quallugar achou Trilião dega, pai ponto era fobre os cauallos quevi-
com repoita dosnegociosaqueoraan- nhlo a Goa, que lhos deíTe todos per

JdZ i± pre-
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pr^çohonefto, & queaoçsbaimdalcão
não delíe nenhuns, o que fazendo fe-

ria fempre muito amigo dei Rei dom
Emanuel, & fauoreceria todas luas cou-
fas alli na paz como na guerra, masni-
ito fenão tomou allento , pelo que A-
fonío dalbuquerque deípedio o embai-
xador com algús prelentespera el Rei
de Narlinga em lugar doutros que lhe

por elle mandara, Eltando ainda era

Goa foube que era fallecido o C,amo-
rii Rei de Calecut , & que fuecedera

no regno o principe Naubeadarim , que
era grande amigo dos Portugueíes , do
que Afonfo Dalbuquerque toi mui le-

do, elperando que nam aueriaduuida

no fazer da fortaleza, '& que ha paz fe-

ria certa com Naubeadarim , pois em
fendo Principe a deíejara fempre. Pe-

lo que logoaíTentou com elle as pazes,

antes de íe partir de Goa, & fe come-
çou a fortaleza em Calecnt, & fobrif-

ío, & confirmação das pazes, mandou
o meímo Rei de Calecut dous embai-

xadores a el Rei dom Emanuel. Os pon-

tos principaes da qual paz foram, que
elle contentia no fazer da Fortaleza,

alli como le allèntara viuendo el Rei
feu tio & que daria cadanno dez mil

bahares de pimenta pelos preços de

Cochim a troco de todas as mercado-
rias, dos quais bahares de pimenta tem
cada hum três quintaes, três arrobas,

& dezoito arratens, & de qualquer ou-

tra mercadoria quatro quintaes, &que
por páreas, & tributo daria cadanno a

el Rei dom Emanuel a ametade da ren-

da dos feguros das nãos, pagures, &
paraos, que era hum grande tributo,

porque tal nao auia que pagaua dous,

&tres milfauoens douro dos quaesfa-

uoens douro dezoito valem hum par-

dao douro , o qual pardao douro vai

da nofla moeda trezentos , & leíTenta

reaes , & que alem de tudo ilto era con-

tente de reltituir a fazenda que íe to-

mara dei Rei , quando matarão Aires

correa. O que aílim concluído Afonío
Dalbuquerque fe foi de Goa a Cana-
nor , onde fe deteue algus dias pêra poer
ordem em defmanchos que achara fei-

tos, alli veo ter com elle Gafpar perei-

ra fecretario das coufas da índia, que
lhe não tinha boavonrade, &lheapre-
femou huns capítulos que el Rei man-
dara, allim a requerimento do meímo
Gaípar pereira, como doutras pelloas

que defejauam ver Afonlo dalbuquer-

que fora do gouerno da Índia, dosqui-
es o mais fubltancial era lobre negó-
cios de Goa, le feria bem loltela, ou
deixala no que ouue muitos debates,

& vários pareceres, mas os mais forão

que íeíoítiueíTe, como fe ategora í'cl,

com muito louuor , & honrra deites

regnos, &exa!çamentodenoHa lancta

Fe. De Cananor íe foi /Mimo Dalbu-
querque a Cochim, onde achou el Rei
agrau?.do delle por refpcito das pazes

que fezera com o de Calecut, mas A-
fonfo dalbuquerque lhe deu taes ra-

zoens de que ficou latisfeito, & por-
que por parecer de todolos capitães &
fidalgos, &. otficiaes que eítauam em
Cochim, foi allentado, que cumpria a

feruiço dei Rei , ir Afonlo dalbuquer-
que inuernar a Goa, o fez, deixando
em Cochim dom Garcia de Noronha
leu lobrinho pêra também prouer nas

coufasneceilarias, &defpacharasnaos
que elle anno auiam de tornar pêra o
regno, que foram leis, de que eram
capitães loam de foufa de lima, dom
loam de lima, António dabreu, Ema-
nuel de lacerda, Henrrique nunez de
leão, & Balthafar da fylua.

CAPITULO XLV.

'Da vinda de dom loam de la ncajlre fi-
lho do Mejtre de Santiago a

corte,

POis na primeira parte deita Chro-
nica dixe da vinda dos filhos do

Duque dom Fernando de Bragança a
eltes regnos, bem he que diga da vin-

da de dom loam de lancaltre rilho do
MeltredeSanctiago, filho dei Rei dom
loão fegundo a corte, pois eltas caías

ambas procedem do real fangue dos
Reis deftes regnos , & porque eíta do
meítre dom George de lancaltre deí-

cende do coitado do Infante dom Pe-
dro,
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dro, filho dei Rei dom loaô primeiro
do nome , a quem por fuás grandes
proezas chamamos de boa memoria,
suites que venha ao fobre que fundei

elte capitulo tratarei alguma coufa do
dito lenhar Infante, & dahonrrada,
& nobre progenia que do feu real lan-

gue ate agora permanece. Kite Ínclito

Príncipe foi Duque de Coimbra , fe-

nhor de Monte mor o velho, & Da-
ueiro , & regente deites regnos, em
quanto elRei dom Afonfo quinto, leu

lobrinho , rilho dei Rei dom Duarte,
leu irmão, naó teue idade para os go-
uernar. Foi calado com donalfabel ri-

lha de dom laimes, Conde de Vrgel,
granJe íenhor, da cafa, &real fangue
.dos íeis Daragão, da qual 1'enhora ou-
ue dom Pedro, filho mais velho, que
foi Rei D-ragam , & dom laimes que
fi Cardeal, & | u fepultado em Flo-

rença, ec dom loam que foi Rei de
Chypre, calado com dona Carlota fi-

lha erdeira dei Rei dom loão Rei do
dito regno, cvdona Ifabelque foi Rai-

nha de Portugal molher do lbbredito

Rei dom Afonfo, &dona Beatriz que
caiou em Flandes com Adolpho , Íe-

nhor deRabaitein, irmã de dom loão

Duque de Cleues , & dona Phelippa,

que não cafou, & fez fua vida no mof-

teiro de Odiuelas. Deite cafamento dei

Rei dom Aronío com a Rainha dona
'

Ifabel nafcerão o Príncipe dom loão,

q foi cafado com a Rainha dona Lea-

nor filha do Infante dom Fernando,

irmã do dito Rei dom Afonío, & a In-

fante dona loanna que acabou em ha-

bito de freira no moíteiro de leín Da-

ueiro, da ordem de Sa6 Domingos. O
qual Príncipe dom loão , que foi Rei

deites regnos, fegundo do nome, ne-

to do Infante dom Pedro fendo Prín-

cipe, & cafado com a Princeía donna

Leanor, ouue hum filho de dona An-
na de mendonça , dama que andaua ern

cafa da Rainha, dona loanna deCaítel-

la , & de Leam , efpofa dei Rei dom A-
fonfo, pai do dito Príncipe, a qualde-

íempoíTada de feus regnos pelos Reis,

dom Fernando, & Rainha donalfabel

viuia em Portugal com titulo de Ex-

cellente fenhora. A elte filho do Prín-
cipe dom loão chamarão dom Geor-
ge, que foi neítes regnos meítre das
ordens da caualleria de íàanctiago, &
de Avis, Duque de Coimbra, & fe-

nhor de Montemor o velho como te-

nho dito naChronica do mefmo Prín-
cipe dom loam. O qual dom George
foi cafado com dona Beatriz de Vilhe-
na, filha de dom Aluaro , irmão de
dom Fernando Duque de Bragança , &
de dona Phehpa , filha de dom Rodri-
go de mello, Conde de Oliuença, co-
mo fica apontado no capitulo quaren-
ta, & cinco da primeira parte deita

Cnronica. Elte dom Aluaro foi homem
pacifico, & de muita fubltancia, &mui
fora de rebuliços, pelo qual refpeito o
Duque dom Fernando feu irmão, nem
os que entrarão na conjuraçam feita

contra el Rei dom loam, lhe não ou-
íaraó defcobrir o erro em que os o de-
mónio trazia cegos, do que el Rei fen-

do bem informado o não mandou pren-
der , eltando elle no paço a noite que el-

Rei mandou prender o Duque leu ir-

mam, mas o mandou na mefma noite

para lua cafa, & molher que então ef-

taua na cidade Deuora onde elte cafo
aconteceo, o qual efteue depois algús

dias no regno , donde fe aufentaram
léus irmãos por elte caio. E porque el

le lentio muito elte negocio para fe lhe

palTar a dor, paixão, ik vergonha que
diflo com razão tinha ( dizem que de-
zia elle que perafedefcorrer, coman-
dar algum tempo fora do regno) pe-
dio licença a el Rei pêra ir a Hierula-
lem em romaria, o qual requerimento
lhe elRei dilatou omaisquepode,mas
vendo que iníiltia nelle lho concedeo,
com condição, que não entraíTe na cor-

te de Caítella , nem na de Roma , nem fe

detiueííe em Veneza. Partido dom Al-
uaro fez feu caminho devagar perCa-
itella, de maneira que pareceoa el Rei
manha , & logo lhe fcreueo que elle via

quão de vagar caminhaua, quefoubef-
fe que fe entraua na corte deCaitella,

como lhe tinha mandado que não fe-

zeíTe, que lhe mandaria confifcar to-

dos íeus bens, que elle tinhaem Portu-
gal,
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gal, ao que dom Aluaro refpondeo,
que em quanto fua Alteza lhe não po-

fera outra pena íenao fo mandando,
elle o naó paliara por couía nenhuma
do mundo, mas que pois lhe mudaua
a pena na fazenda, que fezeííe fua Al-

teza niflo o de que foíle feruido , que
dos bens fazia pouca conta, & que el-

le fe hia ver com a Rainha donna Ifa-

bel, porque ella lhe tinha rogado per
luas cartas que não íe foíTe defeusreg-
nos fem a ver, & lhe fallar, o que elle

nunca quifera fazer, mas que pois aíli

era, fua Alteza lhe mandade lua mo-
lher, & filhos. E aRainha, cujo primo
com irmam dom Aluaro era, & el Rei
dom Fernando feu marido folgarão

muito com fua vinda , & lhe fezeram
muita honrra, & fe leruirão delle em
negócios de muita calidade , & o tia

taram como pellba tam conjunta a feu

langue como elle era , & quando lhe

el Rei deu licença que fe foífefuamo-

lher, & filhos, mandou primeiro dizer

ao Conde de Olivença, que pois feu

genrro leuaua fua molher, & filhos fo-

ra delles regnos, que elledefejauaque

ficaire nelles a quem elle galardoiíTe

feus feruiços , que lhe rogaua que fe-

zeffe com fua filha que lhe deixafTe al-

guma fua filha em fua cafa, a que elle

daria, & auia por dada toda fua cala,

& fazenda que tinha da coroa, fello o
Conde aílim. E eíta fua neta, filha de

dom Aluaro que ficou neíles regnos

em cafa de feu auo, foi donna Beatriz

de Vilhena, a qual per morte doCon-
de, el Rei mandou trazer pêra cafa da
Rainha donna Leanor fua mulher , co-

mo no capitulo ja apontado fica dito,

& depois do falecimento dei Rei dom
loão , el Rei dom Emanuel , & a Rainha
donna Leanor fua irmã a cafarão cora

<3om George meftre de Santiago , òe

de Auis, & lhederão as mais dasterras

que forão do Infante dom Pedro, a que
chamam terras do Infantado de Coim-
bra , como lhe el Rei feu pai deixou em
feu teftamento, que ate então nam te-

ue outro titulo lenam o fo nome de
dom George , & por a cafarem tão

honrradamente & com tal pellba, ou-

ueram por bem que ella renunciafle a

mercê que lhe tinha feita a el Rei dom
loam da cafa do Conde de Oliuença,

feu auo em dom Rodrigo de mello feu

irmam , que depois foi Conde de Ten-
túgal, & Marquez de Ferreira, & Al-

caide mor de Oliuença , como fe no
contrato do cafamento per extenfo

contem. Defta donna Beatriz ouue o
meltre dom George filhos, & filhas co-

mo tenho dito no derradeiro capitulo

da Chronica do mefmo Príncipe dom
loam feu pai, & o primeiro filho foi

dom loam Duque Daueiro, ik fenhor

de Monremor o velho , & o fegundo
dom Af< ralo , & dom Luis , & dom Li-

mes Bifpo de Septa. Guardei elle ne-

gocio de dom Aluaro para eltecapitu-

lo, pêra fe ajuutar a elkas couías , por
me parecer lugar mais conueniente
que nenhum outro , para dar teílimu-

nho do que verdadeiramente toca a

fua honrra, & limpeza, & das nobres
calas que delle, adi em Portugal co-
mo Caltella delcendem, que em Por-
tugal he por baram o dito Marques
de Ferreira , cujo filho he dom Fran-
cifeo de mello Conde de Tentúgal, &
neto dom Aluaro de mello , filho do
primeiro rilho do dito Marque-. , que
morreo em vida do pai que também
auia nome dom Aluaro de mello , &
por filhas, vem a cafa do Duque Da-
ueiro, & feus irmãos, & a do Conde
do Vimiofo, & dos íeus, & a doCon-
de dePortalegre, &adoConde do de
Mira, &emCaltella também porfilha,

a do Duque de Bejar, & do Marques
de Ayamonte feu irmam , & do Duque
de Medinacidonia , & dum filho fegun»
do do dito dom Aluaro, aquechamam
dom George a cafa dos Condes de Jel-

ues junto de Seuilha. F tornando anof-
fo propofito, dom George Duque de
Coimbra , & fenhor de Montemor o ve-

lho, meltre de Santiago, & de Auis,
era bifneto do Infante dom Pedro, &
neto da Rainha donna Ilabel fua filha,

& filho baltardo dei Rei dom loam o
fegundo, & delle defeenderão os que
temos dito, o qual no anno doiienhor

de M.D.xiii, veo a corte a cidade de
Lif-
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Lisboa, & trouxe configo dom loam rardosmefmoscidadões, dequeamor
leu rilho primeiro

, por os outros feus parte lhe tinham ódio , pelas tyrannias
filhos naco ferem de idade pêra virem que com elles ufava , depois que o re-
aella, & foi o dito dom loam com el ceberamporlenhor, deldo tempoque
Rei a ò\ntra mui bem acompanhado, dom loam de roenefes foi lobre elta
no tempo que o Duque domlaimesde cidade, & pêra fazer milhor feu calo,
bragançi era em Atrica a tomar Aza- & fe fanear com el Rei do erro , que
mor, como feno capitulo feguinte di- cometera em lhe fazer a defpefa deita
ra, & eíta fo memoria fica em Portu- armada, prometendo de lhe dar a ci-
gal ate hoje do Infante dom Pedro, & dade, & depois de la fer, fe concer-
del Rei domloao o íegundo feu neto. tar com os gouernadores delia , man-

dou a Portugal hum feu fecretario perCAPITULO XLVI. nome Azmedebem alleu com hunsca-
pitulos de pazes a el Rei pêra que asDe como el Rei mandou dom laimes confirmalle, de que a fubitancia era,

'Duque de Bragança fobela cidade que foliem amigos de amigos, & imi-
'Dazamor, © do que fe niffo pajjou gos de imigos, &que elRei tiuelíe os
ate la chegar. de Azamor feguros de nenhum Chrif-

tam lhes ir íbbre lua cidade, nem lhes
MUito antes da tomada de C,afim fazer mal, & que eltas pazes, & ami-

por el Rei dom Emanuel conti- zades foliem juradas por fpaço de vin-
nuar nas pazes , & amizade que el Rei te annos. Mas porque depois o mef-
dom loam fegundo feu primo allenta- mo Moleizeyam as quebrantou , con-
ra com os mouros Dazamor , teue fem- tra vontade da mor parte dos morado-
pre naquella cidade criados feus , ho- res, & principaes da cidade, per cujo
mens nobres dequecontíaua, dosqua- reipeito os Portuguefes le fairão delia
es foi hum Rui gil magro, quelaman- determinou el Rei no anno de M. D.
dou no annodeM.D.iii, os outros fo- xiii. rnandala tomar , pêra ho qual ne-
ram loam lopez, & Diogo dalcacoua, goc o, elegeo dom laimes feu fobrinho
que continuaram ate o anno de M. D. Duque de Bragança , pela muita con-
xii, todos três caualleiros de fua caía fiança que delle tinha, & experiência
per meo dos quaes , & de hum Rabi de fua prudência, & laber, ordenan-
mor dos judeus, per nome Rabi abra- dolhe pêra illb huma groíla armada,
ham, os da cidade, per luas cartas, & que fe fez em Lisboa , em que aueria
contratos feitos , com confentimen- entre nãos, nauios, carauellas, tafo-
to de Molei zeyam de quem ja tratei reas, & barcaças, mais de quatrocen-
neita Chronica, fe íobmeterão a obe- tas velas, & afora a gente do mar de-
diencia dei Rei, poios defender, co- zoito mil homens de pe, de que os
mo leusvaíTaÍ!os, &lhe deixarão fazer quinze mil hiam a foldo dei Rei, & os
híus calas fortes, em huas que o mef- três eram do Duque de Bragança que
mo Moleizeyam deu fuás, pêra íe nel- fez vir de fuás terras, onde antes que
Us recolherem os Portuguefes que na- vieffem lhes mandou enfinar o modo
quelle tempo tinham grande trato na da ordenança, per Gafpar vaz , Pêro
cidade, alem diffb fe obrigaram , por de moraes , & loam Rodriguez que
contrato feito no anno de M. D. x. a hia por capitam da guarda do mefmo
lhe pagarem cadanno de tributo dez Duque, & depois deites lerem em Lif-

mil faueis efcalados , & que os Portu- boa tomou ho Duque a culta dei Rei
guetes que foliem a eíTa cidade nam de gente que andaua folta mil homés,
pagaíTem ancoragem de feus nauios, de que deu a capitania a Chriítouam
nem outro nenhum direito das mer- leitam, & os fez todos quatro coronéis
cadorias que leuaíTem no que o dito de mil homens cada hum , aos quaes
Moleizeyam confemio, por fe affegu- todos o Duque mandou dar a fua cuf-

ta
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ta calças, giboens, & gorras de panno Supplicaçam, dom Aleixo deroenefes,

branco, comeruzesvermelhasnospei- filho do Conde de Cantanhede, & fo-

tos, & nas coitas, & aos coronéis, ai- brinhodomelrao dõloara de meneies,

ferez, cabos defeoadra, fargentos do que depois foi mordomo mor da Rai-

campo, deu vellidos de feda, osquaes nha d< nna Catherina, molner dei Rei

capitaens vinham per gyros, cada dia dom loam terceiro, & agora heayo dei

com os feus mil homens, dar moltra a Rei dom Seb<dtiam leu neio que Deos

el Rei, no terreiro dos paços daribei- profpere, Aires telez filho herdeiro de

ra, onde fizião feuscaracoes, cunhas, Rui telez, de meneies, mordomo mor
quadras, & coroas, em tam boa ordem da Rainha donna Maria, Diogo lopez

como le o ufaram per todo o dilcurlo de lima , alcaide mor de Guimaraens

,

de fuás vidas. Leuou mais ho Duque dom Bernardo tmanuel camareiro

quinhentos, & cincoenta de cauallo mor dei Rei, Luis da fylveira quede-

feus criados, & vaUalos, emqueentra- pois foi Conde de Sortelha, & guarda

uam cem acubertados. A outra gente mor dei Rei dom loam terceiro, dono-

nobre que el Rei mandou neíta arma- me, loam rodriguez de fa de meneies

da dos moradores de lua caia , paira- alcaide mor da cidade do Porto , Rui
uam de dous mil de cauallo, &duzen- de mello Deuora, dom loam mafeare-

tos acubertados, afora a pion;je que nhãs, capitam dos Ginetes, dom Ema-
cada hum deites leuaua. Os fenhores, nuel malcarenhas leu irmam, Henrri-

& pelToas principaes que hiaõ neíta ar- que de Betancurt , Francifco dabreu,

mada , debaixo da capitania do Duque

,

António dabreu feu irmão , loam dor-

de que aqui ponho os nomes , fem na nelas, Luis datouguia, loam efmeral-

ordem delles poder guardar a cada hú do, & Chriítouam efmerai do feu irmão

o grão, & precedência de luas nobre- todos da ilha da madeira , dom Aluaro

zas, foram, dom loam de meneies, o denoronha que depois foicapitam, &
mefmo que ja fora fobela mefmacida- gouernador da raeíma cidade, dom
de, como fica dito, o qual fe o Duque loam deça , loam gonçaluez da cama-
fallecera neíta vis jem hia nomeado por ra rilho herdeiro de Simam gonçaluez

capitam geral da armada, &auiade fi- da camera, capitam, & gouernador da

car por capitam do campo Rui barre- ilha da Madeira , que neíta viajem foi

to , Alcaide mor de Faram , veador da com vinte nauios , & feiscentos homés
fazenda do regno do Algarue, que hia de pe, & duzentos de cavallo, de que
prouido de capitam, & gouernador da os oitenta eram feus criados, enca-

cidade dom Rodrigo de mello Conde ualgados a fuacuita, & os deraaisfeus

deTentugal,dom Fernando de Faram, parentes, & achegados
, que todos hiaõ

ambos primos com irmãos do Duque, debaixo deíeuguiam, & lhes daua de
dom AtoníofilhoherdeirodedomSan- comer, aíli a eltes, como a todolos fl-

chocondedode Mira, dom Vafcocou- dalgos caualleiros, & eleudeiros que
tinho conde de Borba capitam Darzil- queriam ir a lua mela, dom loão lobo

la, & dom Bernardofeu filho, dom Frã- filho herdeiro de dom Diogo lobo ba-

ciíco filho de dom AfonfoBiípoDeuo- ramDaluito, veador da fazenda, Fero
ra, que depois foi Conde do Vimiofo, correa, que hia com cargo de veador

& veador da fazenda, homem em que da fazenda, pêra prover em tudo o que
onuemuitas partes, & calidades dignas cumprilfeasdefpefas, & concertodeí-

de muito louuor, dom Luis de mene- ta armada, Martim vaz mafearenhas,
les, filho de dom loam de meneies con- Aluaro de Brito, António da Cunha,
de de Tarouca, Priol do Crato, & mor- George barreto, irmão de Rui barre-

domoroor dei Rei, domHenrriquede to, dom Rodrigo deça , Alcaide mor
meneies, filho mais moço do mefmo de Moura, loam loarez , que depois
conde, loam da fylua filho herdeiro foicapitam, & gouernador da meíraa
Daires da bylua , Regedor da caia da cidade , dom George henrriquez qu •

foi
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foi repoííeiro mòr dei Rei dom loam tro mefes, & tneo. Ordenadas todalas
terceiro , & depois leu caçador mor, coufas que eram necellarias pêra elta

Aluaro carualho lenhor de Canas , le- armada poder partir, el Rei foi ouuir
nhorim, & carualho , que depois foi MifTa a be, onde o Duque veo depois
capitam, & gouernador Dalcacer fe- de el Rei la eltar veltidode branco co-
guer, dom loam deealtelbranco, alçai- mo os de lua libre, trazendo o leu al-

ue mor, cv comendador de Caítelbran- ferez a bandeira Real dobrada, a qual
co, Diogo de mendonça, alcaide mor dom Martinho da cofía Arcebifpo da
de Mourão , Pêro de mendonça leu ri- melma cidade benzeo lobelo altar de
lho loam ptreira lenhor de Caltrodai- fam Vicente, &a entregou ao Duque,
ro, alcaide mor Darraiolos, & leu ir- & o Duque a leuou a elRei, & el Rei
mão Henrrique pereira , Criitouão de lha tornou a entregar, coro palauras de
mello, Simam de loufa dofem, loam muito amor encommendandolhe que
brandam prouedor das capeilas , Lio- mui inteiramente fezefle, & cumprif-
nel dabreu lenhor de Regalados, & fe as coulas de Deos, guardando a to-

Duarte dabreu leu irmão, Gonçalo dosjuíhça, com muito tento , & ref-

pinto lenhor da terra de ferreiros , & guardo do que a hum tamanho nego-
tandaes, alcaide mor dechaues, Rui cio, como aquelle de que o encarre-
vjz pinto ièutilno alcaide mor de Mon- gara cumpria. O que dito oDuquetor-
forte, Garcia de mello anadel mor, & nou a entregar a bandeira ao alferez,

capitão dos beiteiros da faldrilha, Mar- & naquelle dia depois de vefpora veo
tim teixeir.i de villa Real, alcaide mor com os capitaens da armada defpedir-
deVilla pouca, lanafonfo de Beja que fe dei Rei, & da Rainha, &doPrinci-
toiveador da caia do Infante dom Luis, pe, & Infantes, & fe foi logo embar-
Fernam de mefquita de Guimaraens, car, mas por intreuirem alguns nego-
Francilcodepedrofa adail mor, Fran- cios que o detiveram , eíteue quatro
cifco coelho anadel mor dos efpingar- dias diante da cidade, dormindo fem-
deiros, Pedraíonío daguiar, a quem pre na nao, & por caio deites nego-
hiam encomendadas as coufas domar, cios vinha as vezes a terra a falar a el

pela muita experiência que delias ti- Rei. O que tudo feito fepartio» & foi

nha, Rui diazpaó, Martim calado de lançar ancora emreftelo, & ao outro
Setuual, Lopo vaz vogado Dalanquer, dia em Bethlem , onde o el Rei veo
Aires coelho de Tanger, António dal- ver a tarde a fua nao, & em el Rei fe

mída, loam patalim , Rui palha, que faindo desririraõ as velas, depor o ven-
ha por capitam dos beíteiros do mon- to íer efcafo nam poderam paliar de
le de cauallo do Duque, Sebaíliam de íàanctaCatherina, donde ao outro dia,

loufa , & Pêro de caltro capitaens da que eram xvij, dias do mes Dagofto,
r da do D'iq ue , Henrrique pinheiro, deítanno de M. D. xiii. feguindo o Du-

bebaltiarnrodriguez berrio, Perober- que fua viajem foi lançar ancora na baia

rio, & loam martinz dalpoem feus fo- do Karam, no regno do Algarue, on-
brinhos. Os capitães da ordenança, co- de fe deteue ate os xxiidiasdomefmo
mo rica dito foram Gafpar vaz , Pêro mes, em que acabou de recolher al-

de moraes, loam rodriguez, Chrifto- guns nauios com gente domefmoreg-
uam leita-n, todos quatro mui esforça- no, queoalieltauamefperando, & ou-
dos caualleiros , & bons foldados, de tros que o feguiaõ, os quaestodos jun-

que deram manifeítos finaes em Itália tos, partio ao outro dia, que era fe-

nnd'1 muito tempo exercitarão a guer- gunda feira, velpera do Apoítolo Sa:n

jra, & teueram nella cargos , & orhcios Bartholomeu xxiij Dagolto , & ao fab-

honrrados. A todaelta armada deu def- bado feguinte, dia do.Bemauenturado
pacho dom Martinho de Caftelbranco fancto Aurélio Auguftinho, natural da-

conde de villa noua de Portimam , & quella prouincia de Africa, foi lurgir

veador da fazenda, em efpaço dequa- na barra do rioDazamor. E por oteoi-

Aaa po
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po lhe fer contrario pêra entrar pelo gente era polida, cvbem atauiada, alii

rio, foi delembarcar a Vh/.agam, que homens, como molheres, & mui da-

he duaslegoas da barra per mar, &ou- dos a viços. Refidião nella muitos mer-

tro tanto por terra ate Azamor, onde cadores Í'ortugueies, de que tomaram

defetnbarcoU'Mem nenhu perigo, nem a policia do edificar , Sc modo de vi

reliltencia. Àlielteue tresdiasconcer- ver, a comarca he muvfenil de pam
tando.&poendoemascouíasquecum- & criações, linha elta cidade cadan«

prião pêra per terra ir poer cerco a ci- no de renda lomente da^peícarias dos

dade, nos quaes três dias vinham mou- faueis , caçoens , & outros peixes , a

ros auentureiros dos queltauão em A- que chamam Tazartes, que em Icvan-

zamor, de noite dar nasfaldras donof- te tem a meíma valia dos atuns, lete,

fo campo, de que lêuaramcauallos, & & oito mil cruzados. fc',ra diuiia em
feriram, & mataram alguns Chriltã »s duas cabeceiras , com tudo gouerna-

que acharam deímandados, fem nunca ualle fem diuifoens , nem delconcer-

oularem dechegar aoforte, poito que tos, o que le poucas vezes acoítuma

por húa vez vieli\;m de dia alguns dos em lugares pequenos, qu.\ntom<us i

xeques, & capitaens principaes, com tamanhas cidades , & tam ricas como
cinco mil de cauallo, cefete mil depe, elta era. DeiU província da Adueca-
comtençãodedarembatalha,masven la , os principaes lugares fam , C.arim

do o arraial, & boa ordem que o Du- Tite, Almedina, & Azamor, que to-

que tinha nelle , fe tornaram perà ci- dos com os mais eftiueram a obedien-

dade, onde deram taes nouas, que lo* cia dei Rei dom Kmnnuel, os habita-

go fe começou de defpejar daspeíloas dorrs dos lugares cercados, U*r\ mou-
que nam eram pêra a poderem defen- ros de naçaõ, naturaes da terra, a que

der. chamáo bárbaros o qual nome tomam
da prouincia de Africa, chamada Bar-

CAPITULO XLV1I. baria que heelta em que eftestambem
vivem, com outras muitas. Os outros

T)o Jítio Dazamor, em que fe trata, que fempre andam no campo fe cha-

dos bárbaros , Ç£ árabes que habi- mam Árabes , & dizem que eltes vie-

tam naqiiella província , Ç£ de como ram de Arábia , & fe fezeram fenhores

o 'Duque entrou na cidade pacifica- da terra, os quaes fam mais guerreiros,

mente, © do que mais fez, ate fe tor- & poderofos que os queviuem noslu-

nar para o regno. gares cercados. Deftes Árabes a na A-
duecala três linhagens, a que chamam

POis tenho dito da grande prepara- Xerquia, Abida, & Garabia dasquaes

çam que el Rei fez pêra mandar ha da Xerquia fe parte em leis tribus,

fobrefta nobre cidade , parece razam a que chamam Cabildas, fc. Vleidam-

que trate algumacoufa doíitio, & an- bramlithali, quehea principal, emque
tiguidadedella,aqual, íegundodizem entamauia mil & quinhentos de caual-

os eferiptores Arábios, foi edificada lo ,& trinta mil de pe, & cento, òccin-

pelos Africanos, naquellaparte,&pro- coenta aduares, eco aduar fe chama a

uincia que fe chama Aduecala, nacof- pouoaçam de numerodecincoenta, et

ta do mar Oceano Athalantico.apar da leííenta ate cem tendas, & trdo> eíles

boca de hum rio nauegauel , a que os aduares juntos fe chamam alheilà.

mouros chamam Oramirabih. Era no f A fegunda fe chama Oledambrao

tempo que a o Duque tomou de gran- dilcani, em queauiamildecauallo, &
decerca,quadrada,demuitotrato,ha- vinte mil depe, em cem aduares.

bitada de muita gente nobre, merca- «f A terceira cabilda fecham j Vlei-

dores , & outra popular, em que ave- daquo, em que auia oitocentos de ca-

ria mais de cinco mil fogos, íem osdos uallo, & quinze mil depe, emoitenta

ludeus , que ferião quatrocentos. A aduares.

:
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5f A quarta Zubetos em que auia féis com a armada ao rio Dazamor, pêra
centos de cauallo, & dez mil de pe , em que com os nauios pequenos entraiíem
felfenta íduáres. por elle arriba , aos quaes fez paliar a

5Í. A quinta V leidebuazis em que a- mor parte da artelharia , & municoens
uialetecentos de cauallo, & quinze mil de guena necelfarias pêra o combate,
de pe, em letenta aduares. em cuja companhia mandou Garcia de

» A iexta Vledefarax em que hauia mello Anadel mor & capitão dos bef-

quatrocentos de cauallo, & cinco mil teiros da faldrilha, pêra irem queimar
de pe, tm trinta aduares. algumas jangadas, & caniçadas de pa-

% Nís outras duas linhagens de A- lha, breu, & alcatram que os Mouros
tbida, & Garabia auia então quatro mil tinham feitas pêra lançarem pelo rio

de cauallo, & quarenta mil de pe, em abaixo, o que aíli fezeram antes de o
duzentos aduares, os quaes fendo dan- Duque chegar a cidade, paliando com
tes inferiores aos de Xerquia fe feze- os nauios per diante delia , polto que
ram maispoderoíosque ellesdepoisda lhe lançallem muitos tiros de fogo, &
tomada de çaritn por ferem vaíTallos, pilouros de bombardas. Seguindo o
& favorecidos dei Rei dom Emanuel. Duque feu caminho alguns mouros de
Do rio Daguz contra o Sul , & meo dia cauallo vieram cometer o Adail Fran-
ella a terra de xiatima, em que a mui- cifco de pedrofa , que hia diante def-

tos Árabes, & do rio Dazamor ate ode cobrindo o campo, & aefcaramuça fe

cale le chama a terra lemecena, ou En- trauou de maneira, que foi neceílario

xouia, osqucíes fe chamam todos Ara- acudir a iíTo dom Ioam de meneies,
bes, que alii hunscomoos outrosdife- com alguma gente de cauallo, da que
rem alguma coufa da lingoagem dos leuaua na vanguarda que lhe o Duque
Bárbaros. Mas tornando ao que toca a deu a cargo. Mas os Mourosrecrecerão
guerra , tanto que as nouas da ida do tanto, que foi neceílario mandar o Du-
Duque foião diuulgadas, os Dazamor que o Conde de Borba, cunhado do
fe fortalecerão o milhor que poderão, melmo dom Ioam , com mais gente,
aíli de muniçoens, como de gente, de aos quaes porque os mouros carrega-
modo que quandoanoíTa armada che- uam iobrelles, o Duque empelTbaacu-
gou diante do porto auia na cidade, & dio , com alguns poucos de cauallo, le-

fora delia nruita gente de guerra, de uando diante hum efquadrão de gente
que os capitães, & peiloas principaes, de pe, de que era capitão Gafpar vaz,

erão iYloleizeyaôfenhordacidade,que que fe meteo entre osChriftãos, & os

andaua no campo comhúagrolTacom- Mouros, & polto que o efquadrão fof-

panhia de gente de pe , & de cauallo fe delles cometido com muito esforço

com dous 'eus filhos homens a tençara o não poderam entrar, no que eftiue-

de dar batalha ao Duque. Da cidade era ram ate fer noite, em que fe departi-

capitam cide Mançor, a quem Molei- ram todos, fem auer da noíTa parte ou-

zeyam dera diilo o cargo, homem em tra perda, que de leis cauallos, & fair

que os mouros tinham mui grande fe da pelleja ferido em hum dedomBer-
por fer mui arrifcado caualleiro , & nardo Coutinho, filho do conde de Bor-

com elle hum feu irmão, & aíli eílaua ba, &Rui diaz paono rofto.dos mou-
nacidade, Alefemão lenhor davillade ros ficarão mortos no campo dez, en-

Targa, & outros capitães, &genteno- tre osquaes morreo hum mui bom ca-

bre vieram ao focorro : contra a qual ualleiro, per nome Cide Aço, que em
cidade, eu indo nefta ordem o Duque outro tempo'fora grande feruidor dei

abalou de Mazagaô ao primeiro dia do Rei dom Emanuel. Mas com quanto

mes deSeptembro, defteanno demil, efta efcaramuça nam celíaua, nem por

& quinhentos, & treze, com todo feu iíTo o exercito deixaua de fazer feu ca-

exercito ordenado, como conuinha, minho na ordem , em que partira de

tendo ja mandado Pedrafonío daguiar Mazagam, ate chegar a Azamor, on-

AAa ii de
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<íe fe aquelía noite lojou de longo do fem quererem efperar o fegundocom-
rio, defronte donde os noifos nauios bate ,& foi tanta ha preíTa ao fair, que
cftauam ancorados. Ao outro dia pela nas portas morreram abafados mais de

manhãa mandou o Duque tirar em ter- oitenta pefToas. Delpejada aíli a cida-

ra alguma artelharia grolla, & outros de, fendo ainda noite, hum ludeu de
petrechos pêra dar combate, noquefe naçam Português, per nome lacnb A-
trabdhando, fendo ja horas de meo dia, d i he, dos quefe foram deite regno, que
três eíquadrões de muita gente de ca- ahi era morador , chamou derriba do
uallo dos Mouros fe vieram poer a ti- muro Diogo berrio, de quem atras fiz

ro de bombarda do arraial, dando mo- mençam , que eítaua na frota , & lhe

fira de quererem pelejar : o que ven- pedio íeguro pêra ir f aliar ao Duque,
do o Conde de Borba pedio licença ao ho qual Ludeo em chegando fepos em
Duque pêra lhes fair, mas per refpei- geolhos, pedindolhe leguro de lua vi-

tos que a ilTo teue lho nam quis con- da, & fazenda, & aíli também de to-

fentir, porque feu intento era mais em dolos ludeus que viuiam era Azamor,
tomar a cidade, que nam em cometer por aluifarás das nouas que lhe trazia

eoufa , que lho podefle eítoruar pi lo de fera cidade defpejada. O Duque fez

3ue os Mouros fe foram fem ouíarem aleuantar o ludeu, & poltos os geolhos

e chegar mais perto do arraial do que nochaó, & as mãos, & os olhos aleuan-

eítauam. Tirada a artelharia em terra, tadosperaoceo , deu graças a nolToSe-

& as mais coufas que cumprião pêra o nhor lefu Chrifto, pela grande mercê
combate, o mandou o Duque dar, per que lhe fezera de ganhar huma tal, &
confelho de dom loam de meneies, po- taõ nobre cidade , fem perda dos que
lio que fofíe contrariado dalgumas pef- com elle hião , & ao ludeo concedeo o
foas, pêra o que ellegeo dom Luis de que lhe pedio , & em amanhecendo
menefes , & George barreto, com a mandou a loam foarez, Rui de taram,
gente do Algarue que era de fuás ca- & Sebaftião pequeno leu criado, que
pitanias, & a loam da fylua com agen- entrafTem naddade, & comelleocor-
te do Bifpo do Algarue dom Fernan- regedor, pêra defender os ludeus que
do coutinho feu tio, & por capitão dei- os nam rouh»fíem, & lhes dixe que fe-

les todos dom loam de menefes que zefTem logo poer pelas ameas do mu-
daua ordem a tudo o que compria, & ro, & torres da cidade bandeiras das

mandaua fazer a cada hum o que era armas, & infignias do regno, em final

neceflario, no qual combate, polto que deviítoria, òc que repartirem os a pou-
as mantaseltiueííempoltasaomuro, & fentos & na mezquita mor roandaffe

lho os nofíbs ja começaflem de picar conlertar hum altar para fe nelle dizer

per baixo delias, os mouros fe defen- naquelle dia MifTa, a qual com ajuda

diam como muiesforçadoscaualleiros, de Deos elle leria prefente. O que af-

ferindo algús dos nollòs com liros dar- li feito o Duque entrou na cidade com
remeliò, & panelas de breu alcatram, a companhia que pêra iíTo ordenou,
& outros materiaes que lançauão de ci- & fez logo confagrar a mezquita , a que
ma do muro. Durando aíli o combate, posnome daaduocação doSpiritufan-
ja fobela tarde andando cide Mançor, cio, dondeouuidaaMilía, lefoiapou-
capitam da cidade, que alli tinha Mo- fentar, nas principaes cafasqueauiana
leizeam, como feu foldado, animando cidade, &aílim o fezeram também os
os léus lobelo muro lhe derão do nof- outros que com elle entrarão omilhor
ío campo com hum tiro de bombarda que cada hum pode na qual o mais do
pelos peitos, de que cahio morto cuja defpojo que le achou , forão algumas
morte foi caufa de os dedentrodarem bombardas que os Mouros nam pode-
lo^o huma grande grita de choro, & ram leuar, & muitotrigo polto em co-

pranto , que os nollbs ouviram , pelo uas,& muitos faueisefcalados. Do qual
que naquella noite defpejaraõ a cidade, defpojo, o mais honrofo foram dous fi-

nos
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nos de obra de dous palmos em alto,

que Te acharam na mel ma rnefquita,

que ficaram naquelU cidade do tempo
que tora deChnltaos. Sabida pelos mo-
radores das cidades deTite, & Alme-
dina a tomada Dazamor as deípejarão
de todo , doque certificado o Duque,
mandou tomar polle da de Tite , &
Nuno fernandez datiide capitam , &
gouernador deçarim a foi tomar de Al-
medina, polioque naquelle tempo pa-
gaua páreas aelReidoinfcmanuel, on-
de achou grande lomtna de trigo , &
ceuada, <k deu delia a capitania aCide
lheabenuíuf , de que lhe tomou a me-
najem em nome dei Rei , & deu faluo
conduto a rodolos que delia fairam,
pêra le cornarem , pagando feu tribu-
to, como dantes, & paramnr feguran-
ça de nam rebelarem , mandou derri-

bar dous lanços do muro, hum da ban-
da Da<tamor, òc outro da parte deC,a-
rim , d' a cidade le tornou a pouoar , &
a ler mais profpera doque o dantes era.

Asnouas de todas eltas coufasrecebeo
el Rei per cartas do Duque de Bragan-
ça, eltando emSyntra,elle,&aRainha
donna Maria lua mulher , com as quaes
íefezeram na corte, &;per todo oreg-
no grandes relias, &procilibens, dan-
do graças ao lenhorDeos peloprofpe-
ro lueceflo delta viajem, do que logo
el Rei efereueo as nouas ao Papa Leão
decimo, per cujo refpeito mandou fa-

zer dentro em a cidade deRomahuma
lolemne procilTam , & dixe MiíTa em
Pontifical na qual ouue pregação, em
quefedixeram muitos louuores dei Rei
dom rLmanuel,&dosPortuguefes,por
quameontinos eram na guerra, porex-
alçamenco denoíla fanctaFecatholica.

Depois do Duque ter aUbíTegadas , &
alternadas as coufas que cumpriam a

cidade, & recebidos alguns Mouros a

obediência dei Rei dom Emanuel, &
a!li dos de pazes que também andauão
aleuantados como doutros que lha vie-

ram pedir, determinou de fazer huma
entrada nas terras daCnxouia, &tudo
i!to por vingança das principaes cabil-

das lhe virem pedir paz em nome de

toda a prouincia, & de Alebemmutne

fenhor delles, & depois de affentadas

as nam quererem guardar, pêra o que
fahio Dazamor aos xxvi dias do mes
Doutubro & correo toda a terra da tn-
xouia lem achar mais que hum Aduar
muito pobre de ate duzentas almas, o
qual depois de tomado tornou a fol-

tar, o que lhe foi muito louuado. Fei-

ta eíta entrada, & ganhada a grande
honira & fama que o Duque alcançou
neíta também afortunada viajem, con-
ltrangido da dor, & empacho que lhe

daua húa apoítema que lhe nafceo en-
tre as coxas, que o impedia poder an-

dar a cauallo, fe tornou pêra o regno,
deixando quaii todolosfeus na cidade,
& toda lua caía encommendada a dom
Francifco leu primo que depois foi

conde do Vimioío, filho de dom Afon-
fo Bifpo Deuora, na mefma ordem co-
mo fe elle em pefloa fora prefente , o
que ailentado le foi a Mazagam, don>-

de partio pêra o regno, aos vinte, &
hum dias de Nouembro, fem trazer

mais que dous nauios , com que che-
gou a Tauira no regno do Algarue , &
dahi a Almeirim, onde el Rei dom FJ-

manuel eltaua com a Rainha, dosqua-
es, & de toda a corte foi mui bem re-

cebido.

CAPITULO XLV1II.

T)e huma entrada que dom loam de me••

ftefès, Ç*) Rui barreio fezeram em
terra de mourosfobre duas aldeãs

que tomaram.

PArtido o Duque de Bragança Da-
zamor pêra o regno entre dom

loam de menefes que ricaua por capi-

tam do campo, &Rui barretoqueera
capitam da cidade , ouue algumas di-

ferenças fobre a parte que a cada hum
tocaua , acerca de feu cargo , do que
feparadamente dauam conta per luas

cartasaelRei, dasquaes entendia bem
que cada hum delles, & aífi Nuno fer-

nandez dataide , queriaõ antes perder

a honrra de ferem juntamente ven-

cedores , que dar parte de qualquer

victoria que lhesDeos deffe a nenhum
dos
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dos outros. Com tudo, afli Nuno fer-

nandez como dóloão, & em íua com-
panhia Rui barreto ta/iam entradas per

terra de Mouros, de que traziam pre-

las mas porque as atras depois da toma-

da de Azamor ate eíta de que agora ra-

•rei raençim íoião de pouca fuítancia,

tratarei delia particularmente. Afli que

fabendo dom fá-demenefes per luas

efpias, que os moradores das aldeasde

Benacafiz, & Tafuf, lituadas na terra

daXerquia, a quinze legoas Dazamor,
de longo do rio eftauam muito defeui-

dados de os nollos os irem bufear par-

tio da cidade no mesdeFeuereiro, de

mil, & quinhentos & catorze, humfa-
bado a boca da noite , com mil , & du-

zentas lanças, &- mil homens de pebef-

teiros, & efpingàrdeiros donde foram

amanhecer fete legoas, & alli ettiuerão

em folga, ate o meo dia. Deite lugar fo-

ram ter em fepoendo o Sol a ferra ver-

de , que começa do rio Dazamor ate

acabar nos coles de Hafara, no qual

monte habitão muitos Ermitãos mou-
ros que faiem direita vida, & fepara-

da de todaconveríaeam, comendo ío-

mente heruas, &fructas que daaquel-

-ia ferra, que he toda cuberta, & cer-

cada de aruoredo, & muito frelca per

cafo das muias fontes, & lagos quenel-

la ha. Dalli partirão na vela dalua, pe-

ia darem naldea de Benacaflz, que ef-

ta duas legoas mais adiante onde che-

garam em amanhecendo, a qual he aí-

fentada fobre hum monte redondo, &
pofto que os moradores fe defendef-

fem aíTaz bem a tomaram fem perigar

nenhum dos noílbs, &captiuaraõ cen-

to, & oitenta almas, porque as mais fe

(aluaram lançandoUe pelas barrocas,

que hiaô da villa ter ao rio, noqual fe

afogarão muitos, & outros fe faluarão

a nado. Ganhada eíta aldeã, & tirado o

deípojo, que fe nella achou, lhe man-

daram poer o fogo de que ardeo toda.

E quanto a outra aldeã deTafuf, dom
Ioão mandou do caminho, antes de che-

gar a Benacafiz dom Bernardo Ema-
nuel , camareiro mor dei Rei , & loam

da lylua fobrella, por eítar mais abai-

xo, & fe lhe não acolherem os mora-

dores, entre tanto que deflVna outra,

& porque a terra he muito afpen , to-

ram dom Bernardo, & loão da fylua

fempre a fio , pelo que nam poderam
chegar tão afinha a eíta aldeã deTafuf
que a mó achaífem ja detpt-jada, oque
\endf> correram per hú barrocal abai-

xo ate virem dar nn rio, onde acharão

muitos mouro c
, mouras, & meninos,

que huns fe lançauam a agoa , & outros

andauaro ja nadando pêra fe (aluarem

da outra banda do rio. Com tudqauia

na borda delle hum magote , de quafi

trezentos villãos adargados, que rodos

juncos fezeraõroltoao>P"!ios, osqua-
esdom Bernardo commet.^o comafna
gente, porque loam da fylua paliara

numa ponta de rochedo, que entrano
rio , pêra dir em outra companhia de
Mouros, que por aquelh banda fe i al-

uaram a nado. Nettes adargados deu
dom Bernnrdo, indo em !ua compa-
nhia Afonlo Telez feu primo, loam
dornellas , Rui de miranda , George
rodriguez pinto, Antamtellcz, & Du-
arte do quintal , os quaes polto que
nelles achaíTem alfaz de reliítencia,

desbaratarão , lem captiuarem mais

quedous, porqueosoutros íe lançarão

a agoa onde Afonfo tellez matou hum
darremeífo & Rui de miranda outro,

& Duarte do quintal d n us. O que fei-

to dom Bernardo fe foi pêra a aldeã,

em que achou muito tngo, ceuada,
galinhas, & outros mantimentos , on-
de repoufando chegou Rui barreto da
aldeã que ja tinha tomada dom loam,
que per feu mandado hia recolhendo a

gente que andaua efpalhada pelo cam-
po, & delongo do rio, ò: dixe a dom
Bernardo, que da parte dei Rei fe re-

colheife pêra onde dom loam eítaua,

ao que lhe relpondeo que o faria co-

mo forte tempo, cv repoufaíle do tra-

balho paliado , que quanto a gente

que com elle viera , elle mefmo a re-

colheria, conuidandoo pêra o jantar

de que eítaua bem prouido, mas rui

barreto pairou adiante a fazer o a que
hia. O que fabido per dom loam de
menefes , mandou a Lopo cabreira,

que foíTe tomar a fe a dom Bernardo
da
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da fua parte, & lhe dixefTe que fe re- oSerife bus paços com muitos jardins,
colheile logo pêra onde elle eítaua , a & tanques de agea, íobela qualdeter-
qual nam quis dar. Com tudo depois minou Nuno fernandez dataide ir com
decomer,& repouíaremdomBernar- quatrocentas lanças, leuando em fua
do mandou tocar as trombetas & com companhia Cide Iheabentafuf com
toda fua gente recolhida, & oitentaal- dous mil de caualo , & letecentos de
masqueciptiuara, & muito gado grof- pe, das cabildas Dabida, & Garabia,
Po, & meudo le foi para dom loaõ, que que o eftauaô efperando no rioDaguz
o recebeo com muita alegria, lançan- do que Nuno fernandez auilou dom
dolhe os braços no pefcoço , & a ben- Ioão de meneies, dizendolhe que oel-
ção, por quão bem o tinha feito. Dal- peraua em Almedina , o qual nam po-
li tomando dom Ioaõ feu caminho pa- dendo logo abalar mandou diante dom
ra Azamor , com toda a caualgada , Bernardo Emanuel com cento, & vin-
que feria de duzentas almas , & muito te lanças, & elle feveo depois comíeis
gado, vacum , meudo , camelos , ca- cenca^ & mil homens de pe, deixando
uallos, & outras alimárias veo dormir a Rui barreto trezentas lanças , & al-

n Mercultam, que he quatro legoas de- gunsbefteiros, efpingardeiros, &gen-
Itas duas aldeãs, donde no romper dal- te de pe. Mas Nuno fernandez como
ua partio, c\:a terça feira vieram ter a mandou eíte recado a dom Ioão, fem
hunsaduaresdeOledambram, leuando mais efperar repofta, tendoíTe por fa-

dom Bernardo a dianteira, noqual dia tisfeito do comprimento, quecomelle
entrarão antes do Sol poito em Aza- fezera, com cobiça defer toda a honr-
mor. ra fua, partio logo de C,afim com lua

gente bem ordenada, & de caminhoCAPITULO XLIX. foi ter com Cide Iheabentafuf, aos quais
caminhando pêra a cidade de Tedneft,

<Do Jitio da cidade de Tedneft * fituada veo o Serife ao encontro com quatro
?ia província de Hea, & de comoCi- mildecauallo em hum campo rafo, de-
de Iheabentafuf desbaratou o Seri- zoito legoas de çafim com quem Cide
fe % Ç£ alguns recados que ouve entre Iheabentafuf com os feus trauou a ba-
dom loam de menefes , Ç£ Nuno fer- talha, tilando Nuno fernandez quedo
nandez dataide, pêra irem/obelaci- fem mouer fua gente, na qual batalha

,

dade de Marrocos que não ouveram que fe começou quafi Sol pofto, o Se-
effeito. rife foi desbaratado dosmelmos mou-

ros da capitania de Cide Iheabentafuf,

Í! Ntre as cidades da prouincia de ao alcance dos quais Nuno fernandez
^ Hea, a de Tedneft he huma das faio, feguindo ambos a victoria, tanto

mais antigas, & lituada em huma fer- quanto o dia deu lugar, em que forão

mofa várzea de terra muito chã , era mortos, & prefos muitos dos imigos,
cercada de muro feito com madeira, & alguns dos da companhia de Cide
& mato abotumado com jeito demo- Iheabentafuf mortos. O defpojo deita

do que de pedra & cal não fora mais viftoria, fe diz que foi de mais de du-
foite. Avia nella mais de mil, & qui- zentas mil cabeças de gado grolíb, &
rthentos fogos, alem dos ludeos, que meudo, & roais de três mil camellos,
ps.lTr-oam de cento, & huma mezquita cauallos , & outras alimárias. Desbara-
ác gr ~ío romagem, emqueperelteref- tado o Serife, Nuno fernandez entrou
peit'-» auia muitos facerdotes. De lon- pacifico na cidade de Tedneít, o que
go do muro paífa hum rio que corre tudo paliou noannodenouecentos, &
todo aqaellecampo, deque fe ajudam dezoito, da contadomileílimode Ma»
pêra regar feus pumares, & ortas, em famede, a qual os mouros chamam le-

que a muitas, & boasfruitas, ortaljça, hégira , da qual viftoria os eferiptores

éc eruas de cheiro. Nefta cidade tinha mouros fazem mençaó. Nuno fernan-

dez
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dez auifou do que paílaua a dom Ioão

de meneies por luas cartas, que o acha-

ram jaem Almedina, aos xxviij diasde
Feuereiro deite annode M. D.xiii por-

que como fica dito, tanto querecebeo
em Azamor a carta de Nuno fernan-

dez , mandou logo dom Bernardo E-
manuel com cento, 6c vinte lanças com
que chegou a Tednelt , que he quaíi

quarenta legoas Da/amor , huma fe-

gunda feira que foi hum dia depois de
Nuno fernandez ter entrado no lugar,

& domloaõleguindofeucaminhopara
Almedina paliou pelas villasdeGulez,
&Terter, que eram de mouros de pa-

zes, de quem foi bem recebido, & em
Almedina muito milhor de Cide Ale-

meimão capitam da cidade. Daqui foi

dom Ioão ter a Chiquer, com tençam
de chegar a Marrocos fem Nuno fer-

nandez, no qual lugar de chiquer aue-

ria entam obra de vinte caías, em que
morauão facerdotes , que feruião em
hum alcoram que alli eíh mui nomea-
do entre os mouros, onde vem muitos,
& de remotas prouincias em romaria,
por terem que Mafamede o mandou
fazer. Deite lugar a iMarrocos não a

mais de noue legoas , onde dom loao
recebeo cartas de Nuno fernandez em
repoíta doutras que lhe mandara, per
que lhe fazia faber, quefua tençaõera
ir ver elta cidade , que pois eitaua fe-

nhor do campo, & de Tednelt, que o
feguiire que elle o iria Iperando, a re-

poíta de Nuno fernandez a dom Ioão,
era pedirlhe que deliitiííe do caminho
que queria fazer, &quilèlTe ir a Ted-
nelt, onde elle eitaua afTentando pazes
comos Mouros, & concertos fobelos
tributos que auiam de pagar, peranif-

fo o fauorecer , & dar feu conlelho,
porque em quanto ilto não fezefle, fe

não atreuia partir dalli. O que vendo
domloaó, poltoque entendefle as ma-
nhas que com elle ufaua Nuno fernan-

dez, fez volta pêra Tednelt, tornando
atras do caminho que tinha feitodoze

'

legoas , alli acordarão per parecer de
Nuno fernandez, que com toda agen-
te que tinha , & oitocentas lanças de
Mouros Dalmedina , com que viera

dom Afonfo de Karão, genrro de Nu-
no fernandez, fe foliem ajuntar com
Cide lheabentafuf, que efUua dalli a

duas legoas, para irem dar em hum lu-

gar forte que elta na lerra três legoas
de Tednelt, & por naõ lerem lenudos
tomarão o caminho deluiado, per hu-
ma terra .lípera, que paliarão com mui-
to trabalho : mas nem alli fe pode fa-

zer com tanto relguardo que os mora-
dores do lugar o não foubtllem , & fe

íaiílem com luas molheres,rilhos, 6c o
milhor de luas fazendas com tudo Nu-
no fernandez que leuaua a dianteira,

captiuou cincoenta almas, & dalli fe

tornarão aos aduares de Cide lheaben-
tafuf, com tençam de irem todos a

Marrocos : mas Nuno fernandez que
tinha pouca vontade de chegar la, em
companhia de dom loam de menefes,
fe exeufou outra vez de o fazer , ate

não ter alternadas pazes com os mora-
dores de toda aquella comarca, 6c a

deixar aífoflegada, o que vendo dom
Ioão le defpedio delle allaz defgoíto-

fo, & o melmo fezeram todolosChri-
ftáos, & Mouros por lhes fazer perder
huma tão honrrada emprela. Dalli veo
dom loam dormir a Aberamboer que
era de pazes , onde achou nouas que
JMolei Mafamede Rei de Fez, & Mo-
leinacer , Rei de Mequinez vinhão cer-

car Azamor, com graó poder de gen-
te, pelo que dom loaõ tomou o cami-
nho mais apreíTado doquecuidava, &
por o rio de Aguz ir cheo fe deteue
três dias em o paliar, onde recebeo car-

tas de Rui barreto, & da molher de
Nuno fernandez que eitaua em çafim,

& de Cide Alimeimam alcaide de Al-
medina, perq lhe afirmarão teríTe por
certoeíta noua. Oquefabidodomloão
com a mor preíTa que pode fe partio

logo, & paliando pela ferra de Beni-
magre recebeo outras cartas de Rui
barreto, afrirmandolhe fer verd >de o
que fe dezia da vinda deites dous Reis,
& que arreceaua quenocaminhooen-
contraíTem dous mil de cauallo, que
tinham mandado diante. Pelo que lo-

go fcreueo.a dom Bernardo Emapuel,
que ficara com Nuno Fernandez, & a

ou-
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outros fidalgos que fe vieflem ajuntar cerco a Azamor. E porque eftes Alcai-
com elleemCernu lugar deCidelhea- des eftauão em numa villa , forte que
bentafuf, fituado entre Azamor ,& Al- fe chama Baluam , determinou de ir

medina, & a Nuno fernandez que lhe pellejar com elles , & deftroir a villa,

mandafle bifcouto, poluora, pilouros, do que logo per luas cartas auifouNu-
lanças, & íetas pêra fe de tudo ajudar no fernandez dataide, pedindolhe que
le achaffe cita gente de cauallo no ca- por ieruiço de Deos, & dei Rei lequi
minho, do que nam abaftou lhe nam
mandar nada , mas ainda fefoi peraça-
fim com toda a gente , dando por ex-
cufa, que deixara pouca na cidade , que

ieffe achar nefte feito , pêra o que fe

logo apercebeo, & mandou recado a

dom loam , que Cide Iheabentaíuf fe

lhe offerecera pêra efta jornada com
auia medo que vieifem alguns mouros toda lua gente, que elle fe defpachaí-
fobrela. Da ferra de Benimagre foi ter

dom loam a Almedina, onde foi bem
feítejado de cide Alemeimam, auifan-
doo que foíTe a bom recado , porque
arreceaua que antes quechegafleaTi-
te fe encontratrem com elle os Alcai-
des dei Rei de Fez, que traziam oito-

centos de cauallo , & féis mil homens

fe, porque nos aduares do dito Cide
lheabentafuf, que eiam junto Dalme-
dina, o irião elperar pêra onde dom
Ioão mandou logo loão foarez, com
cento de cauallo, & alguns befteiros,

& efpingardeiros , per quem mandou
dizer a Nuno fernandez que nos Adua-
res o naó fperaffe, fenaóemSaez, que

de pe, òcque afíi o fabia decerto, per fam oito legoas Dazamor , ou em Gi-
efcuitasque trazia no campo. Dallipaf- lez , que fam quinze, o que fez mais
fando per Tite, & Agulez que eram por entender das moftras que Nuno
villas de pazes , veo repoufar a nuns fernandez daua nelte negocio, que lua

paços que eitam fete legoas Dazamor, tenção era querer íer elle a pelíoaprin-

donde dom loãm tendo fufpeita de o cipal, & ficar nella reputação entre os

virem commeter eltes alcaides, cami-
nhou com fuás azes ordenadas, leuan-

do adianteira loão da fylua, & a reça-

ga Aluarocarualho, & loão foarez, na
qual ordem chegou a Azamor huma
quarta feira xxij dias do mes de Mar-
ço , & xxv depois que delia partira.

CAPITULO L.

T>e como dom loão de menefes , & Nu-
no fernandez, dataide foram bnfcar

os alcaides dei Rei de Fez-j & Me-
quinez, ao pe da ferra verde , em
terra daT)uecalla onde fe deram ba-

talha , ££ do que fe niffo pajfou.

DEpois de dom loam fer em Aza-
mor , teue recado certo, per mou-

ros de pazes, de como os alcaides La-
tar, & Lutete que el Rei de Fez man-
daua em focorro aos da Duecala, &

mouros. Partido loão foarez , abalou
dom loão Dazamor a huma quarta fei-

ra , q ue era de treuas , doze dias do mes
dabril defte anno de M. D. xiiii. com
oitocentas lanças, & mil homens de pe,

beiteiros, efpingardeiros, & de orde-
nança de que eram coronéis, Pêro de
moraes, & loam rodriguez. No qual
dia depois de fer ja fora da cidade lhe

chegou recado de Nuno fernandez que
elle comCidelheabentafuf, quetrazia

mil, & quinhentas lanças de Garabia
em q emrauão trezentas Dabida, erão

ja em caminho pêra fe virem ajuntar

com elle nam em baez , nem Guilez,
fe não em Sea , que he féis legoas de
Baluaó , porque a noua dos ilcaides

eíkrem determinados de pellejar com
elles fe tinha por mui certa. Fazendo
dom loão íeu caminho, entrou no cam-
po da Duecalla ao outro dia pela ma-
nhã, que era quinta feira de laua pes,

Xerquia efperauam por el Rei de Mi- & fe foi lojar no redor de humas ala-

quinez ,
que eltaua na cidade Nafe, com goas em campo raio, quatro legoas do

muita gente de pe, &de cauallo, pêra arraial dos Alcaides, onde vieram ter

com toda eiU companhia vir poer o com elle, Nuno fernandez dataide, &
Bbb Ci-
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Cidelheabentafuf, & logo alli acorda- rolto, ordenado de quatro batalhas, ij

ram, quenoquarto da prima paniílem, eráo de gente de cauallo, três, &pera
para no dalua darem de íubito, fobre mor (uaauantagem traziãodianteosef-
os Alcaides. Caminhando alli todos a pingardeiros, & beiteiros, queporco-
fio antes de romper de todoaalua, em melarem de tirar de longe, iezeranv
feita leira das indulgências, fe ajunta- pouco dano as noílas batalhas, contra
ram , & ordenaram lua batalha em cin- as quaes , antes que le mouellem ába-
co azes, das quaes três eram da gente lou dom loão coro os léus ti es efqua-
de dom loão, tile em híía, & Rui bar- droenr de gente de cauallo , com tan-

reto em outra , c\- hião Gonçaluez da to estore/) que lhes rompeo as três ba-
camara filho deòiifiãoGonçalvezcapi- talhas , òt os fez voltar todos pêra fer-

tam da.ilha da madeira, com Aluarode ra, no nkancedosquaes foi ate chegar
carualiio, & loam da lyluana terceira , ao rio leco, o qual não quis p liar por
& Nuno íernandez com dom Atonfo faberoperigoqueniiioauia. Nunoter-
de r aram leu genrro na quarta, & Ci- nandez a quem era ordenado quedef-
de lheabentufuf com toda a lua gente lêem humadasbatalhasdosr.iouroi.de
na quinta. Detrás deitas cinco azes hião, cauallo o naófez, porque te ueiuiaram
Pêro de moraes, ecloão rodriguezeo- do polto cm que os auu de cometer,
roneis cora a gente dordenança , em & andauão tr.iuados com dom Ioam,
dous eíquadroens, & no roeo delles a com tudo deu com a lua gente nos
fardajem, &carriajem, & algumas car- mouros de pe de que matou muitos,
retas com bombardas, & munições de & os que eícaparaó le acolherão aler-
guerra que leuauáo diante dos eíqua- ra.Nelte alcance nam pode tanto a obe-
droens , por guarda dos quaes deixou diencia deuida a dom loam como ca-
dom loão algús de cauallo, com o leu pitão geral, que muitos dos noíiòs fe

guião. O que tudo polto em ordem não defmandailem, leguindo os mou-
torrendo todolas aze»:, animaua cada rosateentrar a>mellespelalerra, den-
hum com lua acoítumada prudência, tro peloque mandou logo domGarcia
& grande esforço , dizendolhes o que de meneies leu lobrinho, pêra que os

í\u ão de fazer mandando logo aballar fezelle rec lher, èc alli o fez, tomando
o exeicito, coro que chegou a valados a dianteira, cc andando álh recolhen-
Alcaides, depois dobollaido, osquaes do a gente, achou Aires tellez quelhe
eftauão em hum campo raio. Eporque dixe, a íenlior que não he tempo de
dom loam vio que alguns dos mouros ter, fenao de enfecar eftes mouros ate

tncaroinhauaó pêra hurna ferra queef- iez.com asquaespalauras,osquedom
ta junto deite campo, a qual leleaco- Garcia,' tra/.ia recolhidos começarão
Ihcllem, os nara poderia cometer a fua de fe deímeruiar de nouo , & leguir a
vontade, mandou logo tocar as trom- Aires tellez, o que vendo domGarcia
betas, encaminhando pêra elles,& por- lhe dixe fenhor aili quereis vos , hora
que a gente de pe , & ordenança nam íeja ate alem de Kez, oquedito fe foi

podia leguir a de cauallo, mandou aos de meftura com elles, os mouros ven-
i oroneis que com a carriagem todajun- do quam poucos eltes eram , voltaram
ta caminhallem o mais depreíla q po- fobrelles. O que vendo dom loão , &
delícm pêra o lugar onde cuidaua de como com eltes que entrarão pela fer-

dat a bar -lha. Os mouros que eram per ra , fora o leu alierez com a bandeira
todos mais de quatro mil de cauallo, & determinou a paliar a ribeira, polto que
grão numero de pe vendo a determi- vifTe o grande perigo que nilío auia,

n dos noilbs, cvque fenaó podiao ondefepos em corpo pêra recolher cl

-

ja recolher a ferra , fenam com muito les que daferra ja via virde>baratados,

( ei igo, porque forçadamente auiã,o de òxipera mor fegurança, mandou paliar

parTár hum canal de hum rio denxur- hum efquadrão da gente depealemda
rada que então eltaua leco, fezeram ribeira, que foi caula de o não desbara-

tarem
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tarem de todo. Nuno fernandez datai-

de, vendoadelordemdagentededom
loão le pos com toda a íua a quem da
ribeira, a qual le paliara, pode '.er que
naó fora a peida tamanha. Cide Ihea-

bentafuf não acudio a eite defconcer-
to, porque do lugar onde fe ordenou
que eltiueile, vendo a lua gente como
os Mouros rbrão desbaratados do pri-

meiro encontro , íe lhe defmandaram
a roubar o campo, femelleniíTo poder
poer ordem. Alli que eltando dom loão
alem da ribeira, cc Nuno fernandez a

quem defuiado da parajem, onde dom
loaõ tinha aíua gente, osquefevinhão
recolhendo da ferra íelaluauão na com-
panhia década hum daquelles a quefe
achauam mais vezinhos. Mas os mou-
ros que fe acolheram a ferra voltaram
com tantoimpeto,quefem nenhum re-

,ceo cometeram dom loão de meneies,
& lhe fezeram forçadamente tornar a

paliar a eite canal da ribeira feca, pof-

to que em fua companhia eftiueflem

Rui barreto, loam íoarez, Aluaro de
carualho , loam gonçaluez da camará
loaó da íylua , & outros fidalgos com
toda fua gente, em que dambalas par-

tes ouue mortos, & feridos. O qual ca-

nal deita ribeira feca paliado fe ajun-

tou com Nuno fernandez dataide , &
juntas fuás batalhas fe começaram de
recolher de leu vagar , fendo ja dez ho-

ras do dia, auendotresque feabatalha

começara , em que morrerão mais de
cincoenta decaualloos mais delles ho-

mens nobres , de que porei os nomes
daquelles que foube. Dom Garcia de
meneies, filho do Conde de Cantanhe-

de dom Fernando de menefes, filho de

dom Rodrigo de menefes , fobrinhos

de dom loam de menefes, Aires tellez

de meneies, filho de Rui tellez, dom
Francifco deça filho de dom loam de-

ca Defhemoz , Fernão coutinho de
Santarém , Diogo de íouia, António de
Sampaio, Marcim calado de Setuual,

George barbudo, Airesbrandaõ, loão

gonçaluez de lemos, & Pêro homem
de figueiredo. Da gente depemorreo
pouca os feridos pairariam de cento,

entre os quaes foi hum dom Rodrigo

decaltro, & outro Martimteixeira em
huma mão, de hua fetada. Acharanire
nelte feito, alem dos nomeados, Dio-
go lopez de lima, & loaõ brandão pro-

uedor das capelas, & outros fidalgos,

ÒV' caualleiros de que nam pude laber

os nomes. Os guioensDaluaro de car-

ualho, & deloãodafylua le perderão,
& loão gonçalues da camará foi ferido

de huma feta no braço ezquerdo, que
trouxe pregada nelle atequele a bata-

lha acabou. Dos mouros ( fegundo fe

depois foube , & o Nuno fernandez per

fuás cartas afirmou a el Rei ) morrerão
mais de dous mil, & feiscentos, entre

os quaes foi hum dos alcaides dei Rei
deKez, & outro foi derribado, que fe

faluou deixando a lança, adarga, &ca-
uallo, morreram fete Xeques daXer-
quia, & feiscentos, & cincoenta bef-

teiros, efpingardeiros, & foram feri-

dos mais de quatro mil. Os captiuos

pairarão de duzentas, & oitenta almas,

em que entraram todalasmolheres, &
filhos dos Xequesquefe acharão na ba-

talha os quaes captiuos ficarão a parte

dos Chriftãos , & o defpojo do ouro,
& prata gado, & outras alimárias, que
foi de muito preço, ficou com os Mou-
ros de Cide Iheabentafuf. Nelte mef-
mo dia veo dom ioam dormir com to-

da a gente, aííi Chnltãos como Mou-
ros, aos aduares de cide Iheabentafuf,

que eftao três legoas , donde fe deu a

batalha: ao outro dia fe defpedio dom
loam de Nuno fernandez , & de Cide
Iheabentafuf, & ao outro que era de
Pafcoa entrou pola manhã em Azamor.
Nuno fernandez, depois de ferem Al-

medina deixou alli Cide Iheabentafuf

& tomando feu caminho pêra C,afim,

chegou a cidade terça feira em fe poen-

do o Sol , onde foi recebido com mui-

ta alegria, ckomeimo fe fez a dom loão

em Azamor, porque as nouas quefe lo-

go efpalharam antes de chegarem fo-

raô, que eram os mais delles mortos,

& captiuos.

BBbii CA
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que Moleinacer Rei de Mequinez tra-

CAPITULO LI. zia de pe , & de cauallo era tanta que
per onde quer que palTaua , ticaua tu-

*De como Moleinacer Rei de Mequinez do gaitado , & deitruido iem achar

•veo com todo [eu poder peta cercar quem lho eltoruatle. Chegado a cida-

a cidade cJ)azamor y
t& do danno que de de Almedina a tomou com pouca

fez nas terras de Xerquta , S* da reiiltencia, & mandou cortar ascabe-

^Dnecalla, £f> do quemais paffou ate ças a três dos principaes delia, que al-

fe tomar pêra /eu regno desbarata- li quiferam ficar, contra parecer de A-
do y & do falecimento de dom João de lemeimam, que íabendo o poder com
menefes , £s de como el Rei mandou que el Rei vinha, le acolheo com hum
depois delle fer fdllecido por capi- leu rilho, roolheres, & caia a C,ahm.
tam 'Dazamor dom 'Fedro de /ou/à. Cide lhe. bentafuf como loube davin-

da de Moleinacer, mandou pedir gen-

ENtre osReis de Fez, &de Mequi- te aNunofernandez, aoquelogo man-
nezfoiallentado, que o de Mequi- dou dom Rodrigo denoronha com los

nez com a lua gente, & com os alçai- vinte de cavallo, nem lhe qub mandar
des dei Rei de Fez vielle cercar Aza- mais, por le temer do cerco, Ma;»ven-

mor, pêra o que o de Mequinez ajun- do lheabentaíuf o pouco locorro que

tou toda a gente que pode, alli dos léus lhe mandaua Nuno fernandez, le íoide

como dos Árabes, &fcnxouuios, & ao humalua villa, per nome Cernu.de que
fabado pela manhã vefpora dePalcoa, lhe el Rei dom Emanuel fezera mercê,

fem faber do recontro dentre os feus, peraC,afim , com toda lua cala, &gen-
& os Portugueles, chegou ao rio Da- te de guerra bem ordenada, deixando

zamor, & por cafo da rauitagenteque todolos poços do termo, a duas, & três

trazia, efteuefete dias em o paliar, en- legoas entupidos, & outros cheos de

tre Alquimez, & Baluam, no que tra- trigo, bcltas mortas, & outras çugida-

balhando, lhe veo a noua certa doque des, noqueíedeteuetanto, que elRei

fe paliara na batalha. Sabendo dom loão de Mequinez o alcançou no caminho,

o propoíitocom que vinha Moleinacer onde ouue entrelles huma afpera bata-

Rei de Mequinez, & que a mor parte lha, em que matarão alguns de cauailo

da fuagente era japafTada auifouelRei dusdeCidelheabentafuf, entreobqua-

dom fcmanuel per luas cartas , pedin- es foi o Xeque Benamira , dos princi-

dolhe loccorro, que lhelogomandou, pães da cabildadeGarabia muicobom
mas delle não ouue necelíid de, por caualleiro, & alli lhe tomaram mil ca-

Moleinacer le nara atreuer a uir poer mellos delcarregados. Da parte dei Rei

o cerco, pêra o qual íe dom loãoaper- morreram mais de cincoenta decaual-

cebeo o milhor que pode, repartindo lo , entre os quaes foi hum Xeque de

fuás eltancias pelas pelíòas que pêra if- Molei Mafamede Rei de Fez, geral

fo lhe pareciao idóneas, prouendo em de toda a lua gente, que então andaua
todalas coufas neceirarias pêra le poder com o de Mequinez, a qual pelleja a-

defender detanta multidarn de gente, cabada , em queCide Iheabentafuf fez

em que entraua o mor poder deites feitos detaõ eílremadocaualleiro, que
dous Reis de Fez, & Mequinez, mas pos elpanto a todolos que o virão, elle

o de Mequinez depois de terpaíTado o ieguio leu caminho pêra C,afim , onde
rio, per conlelho dos léus , & princi- per confentimentodeNunofernand-/,
palmente dos Alcaides que fe acharam alfentou luas tendas , & arraial pagado
na batalha, que ja eram juntos comei- com os muros da cidade. Moleinacer
ledeliltio dopropofito comquevinha, Rei de Mequinez le tornou do lugar

& tomou outro de ir fobre a comarca donde foi elte recontro pêra Cernu,
de Almedina, &deltruir de todo a ci- que eíla três legoas deC,arim, onde
dade, & Cide iheabentafuf. A gente elteue algús dias com muito trabalho,

por



dei Rei dom Emanuel. 381
por achar os poços danrados, &fenão
poder leruir , Itnanj daagoadosque
mandaua abrir de ncuo, o que laben-
do lheabentafuf, &conhectndo como
caualleiro a fraqueza dei Rei lhe foi de
noite dar no arraial, leuando coniigo
algús Chriftaos hc mens nobres , dele-
jolos de ganhar honrrí, quelelhecon-
uidarani pêra eite negocio , mas por
el Rei ler auilado per luas elpias, ale-

uantou na melma noite o arraial de
Cemu, & le foi pêra Tudella. O que
vendo os Mouros da Xerquia ,& o pou-
co que ganhara em todo leu caminho,
& que alem de tudo lhes nam m&nti-
uera nenhuma coufa das que lhe pro-
metera, que eram cercar Azamor, &
Cariai, & tornar a cobrar eltas duas
cidades, do que induzidos quebrantar
as pazes que tinham com el Rei dom
Jfcmanuel , mas aconfelhados do que
lhes mais cumpria lendo ja el Rei de
Mequinez junto da villa de Tazarote,
lhe deram no arraial, onde o desbara-
taram , èc lhe captiuaram mais de mil
homens, & tomaram oitocentos caual-

los, & muito gado, com outro grande
delpojo, & ellepor faluar lua pelloa fe

acolheo com alguns dos feus aferra &
dahi com muita perda, &deshonrrafe
tornou pêra feu regno. Paliadas eltas

coufas emçafim, & Azamor, veodom
loaó de menefes a doecer , no qual pro-

cedendo eita ma diípofiçam, lhe che-
garam cartas dei Rei, de muitos agar-

decimentos, pelos feruiços que lhe em
Azamor tinha feitos, rogandolhe que
por feu amor quifeíle ainda alli ficar

dous mefes, mas dom loão por jalen-

tir em li ferlhe mais necellano ter con-
ta com as coufas que cumpriam a fua

conicien.ia , que com dar repólta ao
que lhe el Rei efereuia, recebeo os Sa-

cramentos da Fgreja, eílando em todo
feu fifo , & entendimento, & depois

das coufas que cumpriam a faluaçam

de fua alma, a qual deu a Deos cuja era

bua fegunia feira quinze dias de Maio,

deite annodeM.D. xiiii, feu corpo foi

enterrado na Se da melma cidade de
Azamor, com todalas folemnidades,

& honrras requeridas a huma tal pef-

loa, comiruita dor, & trilteza de to-

dolos que le então alli acharão. iL por-
que das proezas diluição, &laber dei-

te valeiofo caualleiro aueriamuitoque
tratar o nam faço , por nam parecer
lulpeito , em dizer na verdade as vir-

tudes, & bcas partes que nelle ouue,
per cujo falecimento mandou el Rei
por capitam Dazarr.or , alli do campo
como da cidade , dom Pedro de lou-
fa, que depois foi conde do Prado, de
quem , & das coufas que la fez fe tra-

tara ao diante, onde for neceílario, 6c

a Rui barreto fereueo que fevielíe pê-
ra o regno, noque elReiproueo, def-
te modo por euitar outros taes def-

concertos, como os que ouuera, em o
mefmo Rui barreto, & dom loam por
hum fer capitam do campo, & outro
da cidade.

CAPITULO LU.

<De duas entradas, que dom Fedro de

menefes conde íDakoutim fez em
terra de Mouros.

A Trás fica dito como el Rei man-
dou dom Pedro de menefes con-

de Dalccutim, rilho de dom Fernan-

do marques de Villa Real a Septa por
capitam , oqualdepois de lafer, como
bom, & esforçado caualieironuncacef-

fou de delenquietar os Mouros cora
entradas que fazia , & mandaua fazer

pela terra, com que os conítrangia dei-

xarem luas cafas, quintas, & caltellos

que tinham no campo, recolhendoile

as villas cercadas , pêra fegurança de
fuás pefToas. fincre as quaes entradas

foi huma no mes de lulho deítanno de
M. D. xiiii, chegando ate as atalaias de
Tetuam , donde tornou vitoriofo , &
trouxe alguns captiuos.o que os Mou-
ros tiueram em tanto que muitos da-

quella villa (e foram pêra Fez , & ou-

tros le vieram lançar em Septa, entre

os quaes foi hum caualleiro dos rnilho-

res, & mais esforçados de Tetuam, da

cafa, & familia dos Alhamazes linha-

gem que antrelles he muito nobre, &
antigua, & os filhos de Barraxa. Ten-

do
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do os mouros por noua que el Rei dom
Emanuel queria paliar em Africa, ti-

ueram inteligências per hum Pêro ar-

raez Português que eltaua capiiuo na

mefma villa, per cujo meo fezeraó la-

ber a el Rei que o queriam leruir &
feus vallalos fe pafalTe. Depois da qual

caualgada fe fezetom outras , de que
por ferem de menos fubltancia naó fa-

ço mençam, fenam de humaque nelte

meímo anno fez no primeiro diaDou-
ttubro em que foube como dous ir-

mãos dei Rei de Fez vinham fobreSe-

pta com dez millanças, &algumagen-
tedepe, & outra que traziam per mar,

os quaes depois de lerem em lugar que
lhes pêra iílo pareceo conueniente, fe

poferam em duas ciladas mandando a

gente depequevinha pormar emxxvi
barcos, de longo da praia, pêra atalha-

rem os noíTos, fefaifTem axxvalmoga-
ures, que lançaram das ciladas em que
eftauam, pêra correrem ate villa dos

nofTos atalaias, aos quaes Almogaures
o Conde dom Pedro fahio com cento,

& trinta de cauallo, de que foltou quin-

ze que os feguiramateaueremvilta de
huma das ciladas donde fairam alguns

Mouros feguindoosdetamperto, que
foraoconttrangidos recolherenffepera

o Conde. O qual vendo que trás eltes

feguiam outros muitos teue por bom
confelho recolherire pêra os vallos , o
que nam pode fazer lem que nascolfas

tntralíèm com elle duzentos, & cin-

coenta de cauallo dentro nos mefmos
vallos, fobre os quaes voltou com to-

da a gente que leuaua , em que ouue
huma tal peleja que m^taraõ dos Mou-
ros quafi duzentos, & dosnollosforão

feridos xxxvi, & hum morto. No qual

tempo chegaram os dous irmãos dei

Hei de Fez , junto dos vallos com a

mais gente que trazião, mandandolo-
go saltadores pêra os derrubarem, nas

coitas dos quaes fe vierão chegando
tanto para onde o Conde eltaua pelle-

jando, que pela grande multidão que
dos Mouros era ja entrada foi conltran-

gido fe recolher com lua gente cer-

rada peni cidade, no qual inltante che-

garam os barcos em que vinha agente

que dixe, com tenção de atalharem aos

nolíòs tendo por certo que osleuarião

todos nelles, -porque legundo o poder
que os irmãos dei Rei de Fez traziam,

& faberem a pouca gente que auia na
cidade, le podiam com razamperlua-
dii fazerem o a que vinham com pou-
ca dificuldade. Mas Deos o ordenou de
maneira, que em lugar da prefa que
cuidauaó fazer lhes feruirão os baicos

pêra leuarem os corpos dos feus que
recolheram com muita trilteza , por
antrelles auer alguns homens nobres,

& de authoridade. O que feito le re-

colheram, alli os dos barcos, comoos
irmãos dei Rei de Fez, correndo de
caminho a Arzilla , donde leuaraõ mais

de fetecentas cabeças de gado, ao que
os da villa nam poderam reliltir pola

grofla companhia que era.

CAPITULO LM.

Em que/e conthem o traslado de huma
carta que el Rei dom Emanuel ef-

creveo a Nuno fernandez dataide

fybelos mouros da Xerquia.

ERa tamanho o nome dei Rei dom
Emanuel per todas aquellas partes

da Barbaria, que muitos mouros fe ta-

ziam feus valiallos, & tributários de

luas próprias vontades , pedindolhe
que de fua mam pofeiíe os capitaens

quetiuelíe por bem, paraosgouernar,
&elles lhes obedecerem em leu nome.
Entre eltes foram os da Xerquia, os

quaes mandaram a elte regno algumas
peflbas de calidade, que depois de te-

rem tratado o a que vinham, el Rei
defpedio , & lhes fez mercês ,

per quem
ícreueo a Nuno fernandez dataide hu-

ma carta, de que ho theorhe ofeguin-

te. Nuno fernande/. amigo, nos el Rei
vos enuiamos muito faudar, com Rui
barreto vieram a nos Mahamed Ma-
hamed , & Mahamed Bencelme , $
Nacer zagamim Xeques principaes da

xerquia, cepor li, òv por os xeques, &
pouos daxerquia nos apontaram algu-

mas coulas fundadas em nolíb ferui-

ço, & com que mais delcanfadamen-
te,
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te, ik fem impedimento, nem torua- los , & aflentamos nifíb , com outras
çam alguma nos poderiam feruir, an- coufas que com nofco mais afientaraó,
tre os quais foi que nos prouuefle que aílim do que nos pagaram de tributo,
elles foliem apartados íobre li , ik lo- como em outras coulas, de que levam
bre toda xerquia pofellemos hum noí- allento , ik capítulos que enuiamos a
lo Alcaide que os gouernafle em juíti- dom Pedro de fouía nollo capitam Da-
ça,& tiueíTefobrelles mar.do, ik jur- zamor, porque alli hão dacudiríegun-
diçam alli, & naquella própria forma, do forma dos ditos poderes, ik allen-

modo, ik maneira que o era íobre A- tos. E porque rifo alternamos, pernos
bida, & (Jarabia, lheabentafuf, & a* parecer couía de ncllo feruiço , & no
pontaraõ, & nos pediraóafincadamen- queíomosbem íeruido, temos por cer-
te por mercê que elle Alcaide ouuel- to que ves nam obriga outro nenhum
lemos por bem que folie Audaramam interelle, nem particular refpeito, íal-

que foi criado de lheabentafuf , o qual uo lermos leruidos a nofla vontade, ik
era apto , -k pertencente pêra niHo nos aííi como nos conuem , 'ik elle temos
poder, ik íaber bem feruir, do qual ja vilto em todos voílòs ieruiços, que he
dantes muitos dias nos eítauamos bem volfo piincipal intento pelo que vo lo

informados pelo Duque meu muito a- notificamos, ik alli vo lo encomenda-
mado, ik prezado lobrinho, & alli per mos, que efta nolla determinaçam vos
outra;, vias, & fegundo iníoruaaçam pareça bem pois nos o auemos por noí-
que delle temos nos pareceo que nos íoferuiço,& fegundo que o temos bem
poderia, & faberianiiTo feruir comto- praticado, he o milhor que .fe pode fa-

da lealdade, ôcfieldade, &maisporíer zer. E poíto que a íli Xerquia aparta-
criado de lheabentafuf, de quem apre- mos na maneira fobredita, ik com Al-
deria peras coufas de noflo feruiço, to- caide apartado ,' quanto aos alimentos
da lealdade , ik lendo nos iílo alli re- da terra, & termo que ha de ficarcom
querido por elles, com grande inftan- Azamor, ik comçafim, nos o afTenta-

cia tiuernosíbbrillb pratica, ik olhadas remos como nos parecer que íejacou-
razoens per huma parte, Ôepelaoutra, ia juíta, ik. honeíta pêra cadaparte, ik

ik todolosproutitos, & impedimentos enuiaremos dilfo nolla determinaçam,
que fe podariam leguir de lho outor- ik teremos lembrança do que acerca
garraos , ou de negarmos , tudo bem difto nos tendes feripto.

vilto, acordamos que era muito nollo ^[ Item. Porque lheabentafuf he ra-

feruiço fazermos nollo Alcaide aho di- zam que com fauor feja de nos trata-

to Audaramam de toda xerquia, & a- do, por feus ieruiços , nos lhe notifi-

pertamos com elle fobre íi, porque a» camos elta nofla determinaçam, enco-

inda que lheabentafuf fcjatalferuidor, mendandolhe pois nos o auemos aílim

Èfe tamleal, & verdadeiro, & tal peilba por feruido lhe pareça alli bem, como
que pareceile que tudo poderia, leria iernpre lhe parecem as coufas de nollo

pêra elle grande carga, &aueriaimpe- feruiço, com algumas eouías, porque
dimentos taes dantrelles, que era mi- a iilo mais nos mouemos, & que aue-

lhor ficar aííi apartada a xerquia, que mos por honrrofas pêra elle, fegundo
debaixo de íeu mandado, &jurdiçam, que pela carta que lhe fereuemos o ve-

te mais ficando com pelToa que fora reis. E mais alem dillb, que nos praz,

leu criado, ik que quaíi parecia que que fendo cafo que ajuntandolle os

ficaua tudo em fua mam, & também mouros de toda Duecala, aííi por nos
porque a carga daBida, &Garabia he lho mandarmos, por o auermos aílim

tamanha que aballa para lheabentafuf por nollb feruiço, como por lhe fer re-

ter bem que fazer em a gouernar , & querido , ik mandado per nollos capi-

minillrai em lultiça, &ter aílim fofle- taens, como também per os mefmos
gados como os tem, ik meíturandoíTe mouros o quererem aííi fazer pornof-
tempre aueria toruaçoens , &eícanda- fo feruiço que em qualquer delias ma-

nei-
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neiras em que todaDuecala fe ajuntaf-

fem, em tal caio elle fique, &íejanof-
ío capitam principal , & como tal leja

obedecido, &fe cumpram inteiramen-
te léus mandados em quanto aíli Due-
cala eltiuer junta , & iito outorgamos
aíli por nos parecer nollo íeruiço, &
íua honrra , & vos aífi lho dizei da nol-
fa parte, alem de nos lho efereuermos
como dito he.

% Item. Porque fe não poffa feguir

inconueniente a nolíb feruiço, & cite

apartamento de Xerquia polia milhor
conferuarle* & fenam aze alguma tor-

uaçam, vos encomendamos que que-
rendolTe apartar algús Mouros de xer-
quia para Abida, ouGiiabia, ou para

«s cabildas , de que he nofíò Alcaide
Meimam vos os nam confintaes rece-

ber , nem fauorecer a lheabentafuf,

nem ao dito Meimam, antes lhos fazei

logo tornar pêra xerquia donde vie-

rão, porque nos o auemos por muito,

nollo íeruiço, & alli o eícreuemos, &
mandamos aos ditos Alcaides, & en-
comendamos vos que tomeis grande,
•& elpecial cuidado de aífi o fazerdes
cumprir , & guardar. Scripta em Lif-
boa a íeis deSeptembro. António fer-

nandez a fez de M. D. xiiii. A qual car-

ta pus aqui de verbo a verbo, por nel-

la fe tratar inteiramente tudo aquillo

que fe nelte capitulo poderia dizer per
outras palauras , & modo acoítumado
no eitillo hiítorico.

CAPITULO LIV.

*De buma entrada que Diogo lopez'al-

mocadem de çafim fez, , ate chegar
as portas da cidade de Mar-

rocos.

NKfte anno no mes Doutubro man-
dou Nuno fernandez dataide a

Diogo lopez almocadem que foíTe a

Xerquia, & deffe ordem pêra os Mou-
ros delia leuarem a Azamor o trigo

que eraó obrigados a pagar de fuás pá-

reas, o que elle negociou, & fendo a

duas legoas de Baluam com as cargas

de trigo que fora bufear , eftando re-

poufando, chegou a elle o adail Oaza-
mor com feffenta. de cauallo, a horas
de jantar, do que os mouros iobrelal-

teados , parecendolhe que hiam fobrel-

les derão com âs tendas no chão, pon-
dolle em iom de pelleja , ao que o Al-

mocadem Diogo lopez acudu» apacifi-

candoos,.mas nem por ido pode aca-

bar com elles que leuallem o trigo a
Azamor dizendo que nam conheciam
outro capitão em nome dei Rei dota
Emanuel, íenam Nuno fernandez da-
taide , & que com elle contrataram &
por amor delle le vieram viuer a Xer-
quia , que fe lhe dom Pedro de fouía

nam quifefle guardar íuas liberdades,

fe tornariafr pêra terra de Marrocos
donde vieram, por os elle tratar mui-
to mal depois que era capitão de Aza-
mor, & porque os feffenta de cauallo

Dazamor bulcaJTem quem lhes leual-

fem o pam porque elles o nam auiam
de fazer. Pelo que Diogo lopez com
medo que fenam tornaUem pêra don-
de eraó, pêra os omeziar com os mef-
mos feus naturaes, fez tanto que os in-

duzio a irem dalli correr a Marrocos,
dos quaes leuando quatrocentos , &
xxiii, comxxviiPortuguefes todos de
cauallo, partio a huma quinta feirada-

par deTazarote, & afeita pela menhã
chegaram aos aduares que eftauamal-

fentados pouco mais de huma legoa de
Marrocos , em que mataram alguns

Mouros, c\i trouxeram cincoenta,&
três almas captiuas , & outro defpojo

com dez mil ouelhas, & trezentos, &
trinta camellos, dos quaes mouros de
pazes chegaram alguns tanto adiante,

ate darem com os contos das lanças

nas portas da cidade , bradando viua el

Rei dom Emanuel nolíb fenhor , ao que
faio el Rei de Marrocos em pelloa com
a mor parte da gente que então alli efta-

ua, de quem fe defenderam de manei-

ra que lhe matarão quatro de cauallo,

& fe recolherão ate onde deixarão os

feus aduares. Os Mouros fe foram pê-

ra Xerquia, com o gado, camellos,

& outro defpojo , & o Almocadem
Diogo lopez entrou com as cincoen-

ta, & três almas em C,afim. Da qual

vi-
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viéforia aenveja chegou, nam fomen-
te aos principaes , que na cidade elta-

uao mas ainda ao capitão, a que tocou
a mor parte delia.

CAPITULO LV.

'Da embaixada , Ç£ obediência que elRei
viandou ao^FapaLeam.

NO fim do anno paliado, de mil,&
quinhentos, & treze, ordenou el

Rei ,
que folie a Roma por embaixador

Tníhm via cunha , pêra dar obediên-
cia ao Papa Leam decimo, a quem co-

mo per premidas das nauegaçoens da
Índia mandou por elle hum prefente,

em que entrauahuma capa, manto, al-

mategas & fiontal de brocado de pe-

io, todo borlido, & guarnecido de

perlas, cc pedraria de muito preço, a

couía rnds rica de fua calidade, quede
memoria de homens íe nunca^vira. A-
lern deite pontificai lhe mandou elRei
jóias de grande valor , & hum Ele-

phante,& humaOnçadecaçacomhum
cauallo Períio que lhe mandara el Rei
de Ormuz com hum caçador da mef-
ma prouincia que trazia a Onça íobe-

lasanc^s do cauallo, poíta em huma co-

berta neruada, & dourada muito bem
feita. ComettaembaixadapartioTrif-
tam da cunha deLbboa per mar indo
com elle por acefíores os Doutores
Diogo pacheco , & Ioam de faria , &
por Secretario Garcia de refende , &
por guarda do Eleph-nte Nicoiao de
faria eftribeiro pequeno dei Rei. Le-
uaua Triftão da cunha configo Nuno
da cunha, que depois foi veador da
fazenda dei Rei dom Ioam terceiro, &
gouernador da índia, &Simam dacu-
nha, & Pêro vaz da cunha feus filhos,

com alguns fidalgos feus parentes , &
amigos, que hiam por gentis homens
da embaixada ate numero devinte, &
outra gente de fua família , toda mui
bem concertada, Fazendo affi fua via-

jem chegou ao porto Dalicante em oi-

to dias, dahi foi teraluiça, &Malhor-
ca, donde com bom tempo chegouao
porto Hercule, que he da fenhoria de

Sena, no fim do ires de laneiro deM.
D. xiiii. Dalli partio Triltão da cunha
per terra pêra Roma , onde chegou aos
xiiii dias de Feuereiro , & porque o Ele-
phante o nam detiueile no caminho,
deixou cargo a Nicoiao de faria que o
defembarcalle, & de íeu vagar fe folie

com elle, & com a Onça a Roma, no
qual caminho foi fempre acompanha-
do de tanta gente de pe, ikde cauallo

que vinha vero Elephante, que nam
podia paliar pelas eltradas, nem entrar

nos lugares fenac com muito trabalho.

Alguns dias depois de Triltão da cu-
nha ler em Roma, & toda lua família,

& dos que com eile hião, & affi Nico-
iao de faria, com o Elephante, & On-
ça, ordenou o Papa quefezeile fua en-
trada no primeiro Domingo da Coreí-
ma, xii dias de Março , no qual dia le

foi ante manhã a húas calas, & jardim
do Cardeal Adriano , que eítaõ junto da
cidade, dondeas duas horas depois do
meo dia começaram todos de caminhar
pêra ella, leuando diante fuás famílias,

& após ellas os trombetas, & após os
trombetas os charamellas & trás elles a
Onça , & o Elephante junto do qual
hia Nicoiao de faria, em hum fermofo
ginete da eítrebaria dei Rei, ajaezado
darreos que lhe mandou douro efmal-
tado, cordoens, nominas, & capara-
zã, & peitoral tudo lauradodouiomo-
ciço, perlas, aljôfar, & feda de cores.
Atras elles feguiam os gentis homens
da Embaixada, após osquaes hia Gar-
cia de refende, & diante de Triftão da
cunha , & dos dous acelores da embai-
xada o Rei darmas Portugal com fua
cota, dos qu?es Diogo pacheco hia a
mam direita de Triltam da cunha, &
Ioam defaria a efquerda. Indo affi nef-

ta ordem, os primeiros que chegaram
a elles foram as famílias dos Cardeaes,
com feus Prelados, & após elles che-
gou o Embaixador dei Rei de Poló-
nia, & logo o Dinglaterra, & após ef-

tes o dei Rei de França, depois vierão

o Duque de Barre , irmam do Duque
deMilam, & Alberto do carpe que ef-

taua por Embaixador do Emperador,
& juntamente veo com elles o embai-

Ccc xa-
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xador dei Rei de Caítella, 6z os do tros Prelados. Diante dos embaixado-
Duque de Milaro, & por derradeiro res hia o Kei darmas Portugal, & lo-

chegaram os de Veneza, Luca, & Bo go r.s Maceiros do Papa, ò: diante def-

lonha que eram todolos embaixadores tes (Jarda de refendt- fo, & humpou-
que então andauaó na corte de Roma, co m.us auante hiam os ldhos de'1'ril-

os quaes chegando alrilUõdacunha , tam ài cunha, com os outros fidalgo:

Jhe fezeram cada hum delles particu- da embaixada. Diante deites f-.ds

larmente muitos orlereciroenros, Jou- hia NicoJao de fatia com o ElephanteJ
uando as grandezas, 6c magnificências & orça & trombetas, cc charamellas.
dei Rei dom Emanuel, & vigilância Diant * deite hião os trombeta?., acha-
que tioha nas couíafl da Fe, & guerra ramella* do Papa, aosquaespiecedia a

que continuadamente fazia sos infiéis, lua guarda de Soiços, em ordenança có
ao que tudo relpondia na melma lin- feus piques, & adiante a familiadoPa-
goa latina em que elles fallauam o pa, cl' adiante a tua guarda decauallo,
Doutor Diogo pacheco , mas não ao com feus beiteiros, cV diante deites hia

Embaixador de Callelh , porque eite afamiliadeTrjítaódacunna, ívadian-
fa!lou em lingoa Caltelhana, a quem te a do doutor Diogo pacheco, & di-

Triitam da cunha, peli entender mui ante deita a do Doutor loam de faria,

bem, refpondeo na Portugueza, pnla & diante deites os Portugueles corte-
fabermilhor, como iua natural. Feitas faós, que and Miam em Roma aihCle-
todaseltas arengas, &cerimonias,ien- rigos , como leigos , & diante deites

do ja todos juntos atiro de belta da hiãoas famílias dos Cardeaes, cadahu-
porta da cidade , lahio o Gouernador ma em leu lugar com muitos Pífaros,

de Roma com todolos Prelados, & fa- aiambores, na qual ordem entrarão na
milia do Papa , 6c a!li fez huma aren- cidade, onde era tanta a gente, que
ga em nome da lua Sanctidade aTril- alem da que eitaua pelas janellas , 6c

tam da Cunha, dandolhe da lua parte fobre telhados, fenão podia paliar pe-
a bem vinda , com grandes offereci-, las ruas , lenão a força de Alcaides 6c

mentos, & moftrasda boa vontadeque outros olliciaes de lultiça. Caminhan-
tinha a todalas coufas dei Re ;

, ao que do neita ordern chegaram a viita do
o doutor Diogo pacheco refpondeo o caitello de íancio Angelo, onde oPa-
que taes , & tam bons oferecimentos pa eitaua com os Cardeaes, pêra dalli

requerião. Neítelugar poferaó osmef- ver palTar a Embaixada , donde lendo
três das cerimonias a embaixada na or- avilta começou a defparar a aitelha-

dem corn que auia dentrar pelo modo ria, que he muita, 6c mui fermoía, 6c
ieguinte. A maõ direita de Trillaó da de meítura tanger ss ehaiamellas do
cunha, o Duque de Barre, & a eíquer- Caitello, o què tudo durou ate dela-

da o gouernad^r de Roma. No legun- parecerem, paliando pela ponta do Ti-
do lugar poferam Diogo pacheco cora bre , donde tomaram a volta pela rua
o Bifpo de Nicolia a lua nam direita, dos Banqueiros, c\: dalli pr.iíandocam-
6c Alberto do carpe a efquerda. No po de rrol chegar-m a poufada, don-
terceiro poferam loam de faria, & a de fe defpediram todolos que acom-
fua maõ direita o Bifpo de Nápoles, & panhzuam afcmh : ixada, noqueièpaf-
o Embaixador de França a ezquerda, fou todo aquellc dia. Nelte caminho
6c atras elle hia o Embaixador deCaí- em o Elephante chegando ao Caitello
tella com hum prelado, & aposelleho ante o Papa, que eitaua a huma janel-

de Inglaterra, com outro, 6c aili neíta la do mais" baixo apoufentodelle, com
ordem, & lugar acoltumado a cada alguns Cardeaes, fazendo lua reueren-
hum , feguiam os Embaixadores dei cia três vezes, tomou agoa na tromba
Rei de Polónia Veneza, Milam, Lu- de huma grande dorna , que pera ilío

ca , & Boionhi , et trás elles numero alli eitaua chea , & a lançou tam alta,

infinito de Arcebiípos, Biípos, 6c ou- que paliando acima da janella onde o
Pa-

?
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Papa eílaua, foi dar nas cutras emque le, & afli fe acabou efta fegundaviíía,

per três vezes borrifou muitos Car- & loguo a terça feira íeguinte forão
deães, & outras peflbas de calidade «a meiroa ordem coro o prelente, pe-
que nellas eítauam, &voltandofíe pe- ra o que o Papa os foiefperar em Bei-

ra o pouo que o tinha ceicado fez o ueder, porque o Elephante raõ podia
melmo, tanto a fua vontade quefairao íobir ahopaço, onde perante todolos
dalh os a ais bem molhados. Acabadas Cardeaes, & embaixadores que eita-

elias, & outras coulas que o índio, que uam em Roma, recebeo o prelentedo
o gouernaua , lhe dezia que fezefle, Pontifical, & outras jóias, o que an-
fez íua reuerencia, & paflou adiante, dou de mam em mam, fem ficar Car-
iem o Papa nunca tirar os olhos delle deal, nem embaixador que o nam vif-

ate defaparecer. íe com efpanto. O que feito, o Papa
ie aleuantou pêra ir ver o Elephante,

CAPITULO LVI. & onça ao jardim , onde eíteue hum
bom pedaço, vendo as habilidades, de

*De como Trijiam da Cunha foi dar a que o Elephante ufaua, &o modo que
obediência ao Tapa, & dos negócios a Onça tinha em caçar, pêra o que al-

que com elie tratou, £9 impetrou fe- li mandou trazer algumas alimárias,

gundo as injlruçoens que pêra ijjo que logo matou , o que feito pergun-
levava, Çg defua tornadafará o reg- tou a Trilião da cunha le queria logo
no, audiência, ou que ficalle para outro

dia, o que le remetco para quinta fei-

P
Aliadas eítas viftas, ordenou o Pa- ra feguinte, em que o Papa os fperou
pa que a fegunda feira, xx domei- no paço, & recebeo com muita honr-

mo mes de Março lhe vielTem os em- ra , & gafalhado , ouuindo mui bem
baixadores fallar no qual fe foram ao tudo o que lhe da parte dei Rei dixe-

paço com os charamellas , & trombe- rão, do que os pontos geraes eraõ ío-

tas, & o Rei darmas diante com fua bela proleguiçam do Concilio, refor-

cota, acompanhados das famílias dos maçam da Egreja, & guerra contra os

Cardeaes, onde os o Papa recebeo na Turcos. Os particulares eram fobelas

primeira falia, em hum eirado alto, terças, & dízimos & aífi fobelas Egre-
cotn os Cardeaes aoredor, emfeusaf- jas, ik morteiros perascomendas, dos
fentos, & os embaixadores, & Barões quaes pontos, os geraes nam ouuerão
de Roma com algús Prelados. Ao qual efeito, porque nem fe fez ho Conci-
eítrado lobiram os noíTos embaixado- lio nem le reformarão as coufas da E-
res ha beijarlhe o pe , & trás ellés to- greja, nem menos fe pos em obra a

dolos fidalgos da embaixada, & fami- guerra contra os Turcos. Mas ospon-
liares, ho que feito, Triltam da cunha tos fpeciaes das terças, & dizimas con-

Ihe deu a carta dei Rei, que o feu Se- cedeo a el Rei , para elle & pêra feus

cretario leo em alta voz , a qual lida fucceílbres de todalas Egrejas Cathe-

começou de orar ho doutor Diogo pa- draes, Parrochiaes , & Abadias, que
checo per taõ boraeltillo, & com tan- rendelTem de cincoenta .cruzados pe-

ta graça, & defenvoltura, que foilou- ra cima, em quanto fezeflem guerra

nado de todolos que o ouuiram. Aca- aos Reis de Fez , & Marrocos , nam
bada a oraçam , o Papa refpondeo na entrando niíTo engano , & fe fezelle

mefma lingoa latina, & permaisefpa- e.m effecto , & alfi concedeo os mof-

ço do que he coftume o fazerem os teiros, & egrejas peia comendas. Mas
Papas, tudo em louuor dei Rei, & da quanto as terças, & dizimas el Rei as

naç-am Portugueza. Acabado elte ra- não quis leuar , pofto que foubefle que
zoatnento, o Papa fe leuantou , levan- o Papa Clemente quarto as concede-

dolhe Trilião da cunha a faldra ate ha ra a el Rei dom Afonfo de Caftella, o

fua camará, donde fe delpediram dei- detimo do nome, quando tomou laem,

Ccc ii &Mur-
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& Murça aos mouros , por efpaço de que cabião aos morteiro 5;. Das quaes
vinte amos, & depois lhas confirmar egrej;s , dalgumas delias ficauam a oa-

o Papa Innocencio octauo , em quart- da hum dos Retores feíTenta cruzados
to fezelle guerra aos Mouros, nem te- cada anno de renda, & doutras cinco-
las concedidas o Papa Alexindir lex- enta, & doutras quarenta, ftdoutras
to a el Rei dom Fernando, & a Rainha trinta, &. cinco. Alem deltas egrejas

dona Habel Reis catholicos de Cartel- anexou el Rei outras que eram do leu
la, Leão & Aragão, em quanto te /el- padroado, pêra comprimento dos vin-

lem guerra aí>s Reis de Grada. O que te mil cruzados, de que ficauão ao^re-

el Rei fez mouido de lua Real, & boa ttores leílenta cruzados de renda ca-

condiçam por nam aggrauar os Prela- danno. O procedo, & taxa deltas co-

dos, & outro Ecclefiaítico do regno, mendas dos vinte mil cruzados de ren-

contentandofíe de lhas alargar porcen- da tez o melmo António puciocccom
to, & cincoenta, & tresmílcruzados, elle fui nomeado dom loáo do porto
que le orlerecerão a lhe pagar em três Bifpo deTarga,& declarado pêra juiz

annos. Hto tudo paliou nolegundoan- das egrejas que fe tomaram em lugar

no do Pontificado deite Papa Leão de- dos morteiros, E quanto as eg>ejas do
cimo, & as Bulias foram expedidas a padroado da coroa, que el Rei loltou

xxixdiasDabrilderteannodeM.D.xiiii per?, comprimento dos vinte mil cru-

pera a execuçam das quaes mandou o zados das comendas, o procellb del-

Papaaeitesregnos por Núncio, & Le- las fez dom Diogo pinheiro Bilpo do
gado a latere António pucio Kloren- Funchal , que pêra illo foi diputado

tim com grandes poderes. Alem def- pelo Papi, os quaes procellbs, & Bul-

tas terças, dizimas , Morteiros Egrejas las com todalas feripturas que tocão a

peracomendas,concedeooPapaCru- elte negocio mandou el Rei que le lan-

zada a el Rei que trouxe elte Núncio, çaílem no cartório do conuento de
na execução da qual, per mao refguar- Tomar, onde ao preiente deuem ef-

do, culpa, &demaíiadatyraniadosof- tar guardadas como o couía tam fub-

ficiaes delia , foi o regno mui auexa- Itancial requere. Impetradas eltas cou-
do & fobretudo a gente popular, a ias do Papa, & negociadas outras de
quem faziam tomar por força as Bui- menos fubltancia que Triltão da Cu-
ias dadas por certo tempo , no cabo do nha leuaua per lembrança , eltando ja

qual fe não pagauam lhes vendiam feus pêra le partir , chegarão nouas a Roma
moueis , & enxovaes , publicamente como o Turco fazia hua grolla arma-
em pregaõ per muito menos do que da degales pêra maniar (obre o regno
valiao pela qual deshumanidíde os mais de Sicília, pelo que o Papa fez as fuás

dos executores delta Cruzada ouuerão prelles, daqual armada, labendoquaó
ma rim, de que naó quero dizer os no- bom caualleiro era Triltão da Cunha,
mes, por os filhos, & netos dalguns dei- & em quantos feitos de guerras fe acha-

tes ainda viverem. E quanto aos moí- ra lobelo mar, lhe cometeo, que qui-

teiros, impetrados peras commendas zelle aceitar a capirania, doque feex-

qúe auiam de chegar a vinte mil cruza- eufou, por pêra illo não ter licença

dosderendacadanno,elReiosfoltou, dei Rei. Defpedio alfi do Papa, Car-

& o Papa lhe outorgou poriíToaapre- deães, & embaixadores, ccoutraspef-

fentação delles , & de todolos outros foas principaes que então eítauam em
morteiros de feus regnos em fua vida, Roma fe partio peia o regno , onde
& lhos outorgada por preço de vint® chegou eltando el Rei em Lisboa,

mil cruzados," pêra todos feus fuecef-

íore , t e el Rei os quizerâ pagar, &em
lugar deites morteiros lhe concedeo
mais Egrejas para aíli encher a parte

do numero dos vinte mil cruzados

i

C A-
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ouro, naó menos de pefo, quedemof-CAPITULO LVII. tra, de que os mais delles dauam gran-
de refplandor por calo das muitas per-

Em que Je contem huma carta que Al- las, & pedras de que eram ít meados,
berto do Carpe ejereveo ao Empera- & entre todolos outros hum filho do
áor Maximiliano

, per cujo embai- primeiro embaixador, aos quaes fe-
xader ejtaua em Roma , das nonas guia o Rei darmas do dito Rei, veíti-

dejta embaixada tirada da lingoa la- do de hua roupa de panno douro com
tina na'F01 1 ugueJa. as armas do regno coroadas, & cerca-

das em torno de mui fermofas perlas,

SAcratiííimo , & invencível Cefar, & robis. Após efles vinham osembai-
a poucos dias que faó vindos ha et- xadores veílidos magnificamente , &

ta cidade de Roma embaixadores do o primeiro delles trazia hum mui rico
lerenifiimo Rei de Portugal a dar obe- chapeo de perlas, nam digo fomente
diencia ao noiío fanclo Padre Leam. ornado, mas todo cuberto. Depois dos
bua entrada foi coufafermofa pêra ver, embaixadores vinha muita gente de
porque eram três embaixadores, hum coníelho de graue, & honrrada pre-
da ordem dos Baroens, que tinham o fenca, & na rim toda a turba dos fa-

primeiro lugar, & os outros dous do- miliares, o Papa com muitos Cardeaes
ciores em leis, os quaes traziam huma fe foi ao caítello de Sanctangello, por
magnifica, & pompofa companhia, ver paliar os embaixadores, lodo o
Primeiramente vinham diante féis pououniuerfal deRomacorreoporver
trombetas, & féis charamellas, & de- eftanouidade, o quenão hemaiauilha,
pois hum Índio fobre hum fermofoca- porque poucas vezes, ou nunca acon-
uallo, ornado de huma fella da Índia, teceo mandarem os Príncipes Chrif-
o qual trazia de traz de li fobre as cu- tãos legados a Roma com tam magni-
bertas das ancas do cauallo, huma be- fico aparato, nem Roma no tempo paf-

tta femelhauel a hum Leão pardo, mas fado, quando polTuia muitas prouin-
de menor corpo & mais delicada, de cias , poíto que vifle alguns Elephan-
muitas, &defuairadas cores. Aettefe- tes de Ethiopia, & de Africa, namvio
guia hum Elephante lodio, que trazia nenhú dos das Índias o qual Elephan-
eniima deli hum cofre com hum rico te em chegando diante da janelia on-
prefente, que o ferenifíimo, & chrif- de o Papa eítaua lhe fezreuerenciapo-
tianifíimo Príncipe enuiaua aos lane- endo os geolhos no chão, fazendo alem
tilíimos Padres, íaõ Pedro, &faõ Pau- difíb, outras coufas que !he o feu re-

lo, & em feunome ao noflbfanctoPa- dor msndaua. Depois delia primeira
dre. O cofre eracuberto de humpan- vifta foi alíinado dia, no qual hosem-
eo tecido douro, com as armas Reaes, baixadores forão ao Paço, onde feze-

que naõ taõ fomente cubria ho cofre, rão obediência na maneira acoltuea-
mas ainda todo o Elephante , encima da, fazendo hum delles huma arenga

do qual hia outro índio veílido de hu- mui prudente , em latim , & digna de
ma roupa douro, & feda, a palaura do Principe Chriítaõ. Depois em outro

qual o Elephante obedecia, caminhan- dia aflinadb forão a Belueder, onde o

do por feu fpaço, &logo após elle fe- Papa eftaua acompanhado de todolos

guião algumas azemelasmuifermofas, Cardeaes, & embaixadores, & alli lhe

cubertas comrepofleirosderaz, & fe- aprefentaraô os does que lhe léuauaç,

da de diuerfas cores, & iniígnias. A não menos fumptuolos , que rcligio-

tras eftes vinham os criados dos em- fos , dandolhe primeiro hua carta da-

bsixadoresmuibematauiados, & após quelle mui poderoloRei que continha

eftes a ordem dosnobres, queeraõem em poucas palauras o feguinte. Como
numero cincoenta , todos veílidos de elle ofíerecia as primícias das cbíufas

panno douro & feda com colares de da índia, & Ethiopia, ao nolTo ínvfae

pia-
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piadofo Saluador, & afeus Sandos A-
poltolos , ij. Pedro, & S. Paulo, & ao
leu Vigairo na terra , pedindo a fua

Sandidade humildofamente, queacei-
taíle feus pequenos does com aquella

benigna vontade, com que lhes eile

mandaua. Os does eraô , as fagradas

veltiduras , tanto para os roiniltros ,

como para os clérigos , para feruirem
a toda maneira de lacriricio. fc. tanto
ao officio da Millà como ao das vef-

peras, as quaes chamam túnica, alma-
tegas, cafulla, capa, & aíii ornamen-
tos do Altar. Todas citas veltiduras

eram tecidas douro , & tam cubertas
de pedras preciofas, & perlas, que em
poucos lugares fe podia ver o ouro,
& eram as perlas, & pedras poftas, &
metidas per artericio admirauel , per
alguns nos entrelaçados a maneira de
numa Roma o qual arteficio era coula
muito para ver, porque a obra era ma-
ravilhoia , fumptuofa , & magnifica, em
certos lugares era como pintada de ou-
ro, & leda a face de noiTo Saluador,
& dos bandos dous Apoítolos diítin-

tamente, ornados de muitas perlas, &
pedras preciofas a que nos chamamos
lerauonetas ou robis, nam contra fei-

tos, nem polidos, masrudos, & lim-
ples, alIi como fe trazem dos lugares
em que fe achão, com leu fo relplan-

dor natural, tal qual fe deue as coufas
diuinas, que direi roais para compre-
hender tudo em numa palaura , a ma-
téria era preciofa , mas a obra a fobre-
pujaua com efpanto. Oquepolalingu-
Iar religiam, & deuaçam deite Prínci-

pe me moueo a fereuer eltas coufas,
pola ventura mais largamente, &com
mais palaurasdoque o as ocupações de
volla Mageltade poderam fofrer, mas
eu o fiz pêra que nada paíTaíTe por fi-

lencio do pertencente a gloria deite

mui alto Príncipe , parente de voíla

jVlageftade, porque a eltendido,òx: en-
grandecido noffa religião com grande
gloria ate osGaramantas, & índios, &
pelo louuor que merece pola largueza,

& liberalidade que uforj com a fancta

be y^poitolica. O dorrt foi mui ngrada-

uel^o noilo Maneio Padre, & aos Re-

uerendos Cardeaes , & a todas as or-

dens dos Prelados, & a todo o pouo
Romão , o ditoRei foilouuidodamui
fanctilíima boca do Papa , per palauras

mui honrradas emconliilorio publico,

relpondendo aos embaixadores de lua

Mageltade, eípecialmente quando a-

ceptou os does, os quaes fegundo a

extimaçam dalguns faõ aualiados def-

uairada:nente , porque huns os poé
em quinhentos mil cruzados, outros

em quatrocentos' mil , & outros em
trezentos , pelo menos todauia asper-

las nam Iam de muita grandura, nem
os robis , mas em muitidam , & nu-
mero m-.is que infindos. Certo , alli

he de crer , que nunca a nenhum Pa-
pa da Egreja Romana foraõ aprefen-

tados tão ricos, nem t'ô fermoios or-

namentos , nem taó preciofos. Eu a-

companhei os embaixadores, comohe
coítume da corte Romana, & depois

os fui viíitar, & lhes oífereci toda mi-
nha ajuda, em nome de vofTa Magef-
tade , ao feruiço de feu ferenillimo

Rei, em todo o que elles ouueflem
milter de voíla Mageltade, a qual cou-
fa lhe foi muito agradauel & entre ou-
tras coufas que dixerão de feu Rei,
de nenhuma coufa folgaua tanto como
de fer conjunto per linha de paren-
tefeo a voíla M geftade. O mefmo dia

que elles oíferecerão o Elephante, &
todolos outros does , veio ao nolío

lando Padre hum melíageiro dalguns
pouos Chriltãos , que guardão ,& con-
leruam a Fe da Egreja catholica, que
morão junto com Hierufalem , & fe

chamão MaronitaF, habitantes nasmó-
tanhas de Suria, o qual depois de ter

aprefentadas as cai tas ao noifo lancto

Padre, lhe deu a obediência em nome
de todos, pedindo pelos ditos pouos
confirmação de hum Arcebifpado que
tinham ellegido , porque pela diltan-

cia dos lugares, elles não guudauão a

maneira da Egreja Romana, mas pela

dodrina, & pregaçam dos Frades da
obleruancia de faóFrancifco, que mo-
rara em fuás terras a aceptarão decin-
coenta annos pêra ca, &. fe fobmete-
ram a obediência do nolIb fando Pa-

dre.
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dre. Deos per fua clemência de lon- fua colla, teíteira, & fella, o quetu-
ga, & bemauenturada vida a volía (a- do ouue do delpcjo de Benaltarim. E
grada Mageltade, na boa graça da qual tornando Bernaldim freire em cuja
mui humildolamente mécomendo De conlerua vinha rrunciico pereira pel-
Koma a xvii de Março de M. D. xiiii. tana por capitão doutt a r.ao , elles in-

Elta carta por dar mor fè ao que te- uernaram em Moçambique, onde te-

nho ícnpto delta embaixada, mepare- zeram tal companl ia a eite embaixa-
ceo couta conueniente prer aqui,pa- dor, que el Kei os mandou prender
ra com elln confim ;ir o giande fpara- pêra lhes dar ho caítigcque merecião,
to com que el Rei mandou Triílam E porque hrancilco pereba nam en-
da cunha aRoma, & a riqueza dopre- trou na baira de Lisbca quando Ber-
íente, & admirauel arteficio da obra naldim freire, dequem leapaitarapaf-
do Pontifical, o qual fenaõ pcdera ef- fadas as ilhas , el Rei polo conhecer
timar lenam daquelles que ò virem, & por allomado , & de grande opiniam,
o entenderem, como lepode crer que receandolle que ptllos erros que com-
6 fez eíle Alberto do Carpe, Italiano metera contre oembaixadorMatheus,
de linhagem dos Condes do Carpe, o tk em Quiloa lendo capitão da forta-

qual foi hum dos doctos homens que leza , folie tomar porto fora deites reg-

ouue naquelie tempo em toda Euro- nos, mandou logo armar duas carauel-

pa, na lingoa latina, & artes liberaes, las , de que deu as capitanias a Diogo
a quem le poderá dar mor fe que a dias, & a António mendez caualleiros

mim , a huma por nelle aver as partes de fua caía pêra o irem bufear, & lho
que digo, & a outra, porque fendo ef- trazerem prefo, mas antes de partirem
trangeno fenao poderá ter por fufpei- elle entrou no porto de Lisboa, & da
to em nenhuma das coufas que em ef- nao foi leuado prefo a torre de S. Pe-
ta C8rta fereueo , principalmente fen- dro, donde fahio, aili Bernaldim frei-

do feripta a hum tal Principe como o re que eitaua na coua, a rogo, & pe-
era o Emperador Maximiliano. tição domeímo embaixador. Epor pa-

recer couía conveniente a elta Chro-
CAPITULO LV1H. nica dar razam delia embaixada , & a

caufa donde procedeo vir ette embai-
*Da embaixada que a Rainha Helena xador de tão lonje a eOes regnos , re-

aun de 'Danidy & Emperador daE- partirei elte negocio de mais lonje, tk

thiopta Rei do Abexi mandou a el com a mor breuidade que puder , o
Rei dom Emanuel. que foi pelo modo feguinte. El Rei

dom João o fegundoviuendoteuefem-

ATras fica dito da vinda de Mar- pre grandes defejos de defcobrir ana-
thens embaixador do Empera- uegação da Índia, & aíli de ter alguma

dor, & Rei do Abexi a Índia, &deco- noticia do prefte loao das Índias , por
mo Afonfodalbuquerque lhe deu em- ler Chriftão, parecendolhe que fe po-
barcaçam pêra o regno, na nao deque deria naquellas partes ajudar de lua a-

era capitão Bernaldim freire , que par- mizade , pelo que mandou a ilíb per al-

tio no começo de hneirode M. D.xiii, gúas vezes & em diverlos tempos ho-
per quem m*ndou el Rei ametade de mens que fabião a lingoa Arábia entre

hum corno de huma alimária que tem os quaes foram, hum Átbnlo de paiua

a mefma virtude , ou mais que o do natural deCaltelbranco, & loão pirez

Onicorno, & he de cor quafi como a deCouilhã, os quaesdefpedio deSan-

unha de hum Ceruo, & aífi lhe man- tarem, no mes de Maio do anno do
dou huma pedra a que chamam Bai- Senhor de mil, & quatrocentos, &oi-
sar que tem grande virtude contra a tenta, & leis, que feguindo leu carai-

peçonha & humas cubertas de caual- nho foram ter ao Cairo , cc dahi a

lo mui ricas, feitas em Daquem, com Thor fingindo ferem mercadores, don-
de
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de fora';', ter a çuaquem que he naco- tratar mui bem Inam pirei, ho qual

ÍU da Lt Inópia, do qual porto nauega- tendo ja delpachado, veo a falecer,

&

ram pêra Adem. Delta cidade Dadem por nam ter filhos fucedeo no Impe-
tornuu Afonfo de paiua para a Ethio- rio hum feu irmam per nome Nau, de
pia, polas nouas que acharão auer na- quem nunca loam pirez pode auer li-

quella parte hum grande KeiChriílão, cença peia fe tornar, ate que morreo,
parecendolhes que eíte feria o preíle per cujo falecimento veo a regnar hum
loam, mas porque naó tinha diilo ne- leu filho per nome Dauid, que ihetam-
nhuma certeza, &fabião que a Ethio- bem naõ quis dar licença pêra fe vir

pia não jaz na Índia , & que o preíle pêra Portugal, o que o dito loam pi-

loam fe chamaua das Índias, acorda- rez vendo, defefperado de nunca po-

ratn entre fi, que loam pirez de coui- der fair daqueíla terra fe caiou, & ou-

lhá folie pêra aquella parte da índia ue de fua molher muitos filhos , & ri-

ver fe achaua nouas do que hiam buf- lhas. Neíte meo tempo defeubrio el

car, no que andando foi ter a Calecut, Rei dom Emanuel de toda a nauega-

,& a (ioa, fem achar nouas deite prei- çam da índia com a armada , em que
te lráo, asquais podia mal achar, por- foi por capitam Vafco da ^auna , ec ou-

e íegundo o recita Paulo venetono trás que depois mandou, da qual naue-

feu ítenerario , foi desbaratado eíte gaçam, & das victorias que os Portu-

preíte loão, & morto em batalha pelo guefes tinham auidasna índia, òxluga-

íenhor , ou Emperador do Cathaio , res que nella tomaram felpalhou a ia-

te fe apoderou de todas fuás terras, ma per todas aquellas pronincias , ate

que faõ no fertão da índia, &defden- chegar a corte do imperador Dauid,
tão ate agora não ouue mais preíte loão por quem , por ler ainda moço gouer-

naquellas partes ,
polto que aja ainda nana a Rainha Helena fua auo, a qual

muitos Chriítãos neítorianos. Nam a- dcfejofadaami/.ade dei Reidom Ema*
chando loam pirez nenhu recado def- nuel lhe mandou por embaixador eíte

te negocio, nauegou dalli àçofalfa, & Matheus , Chriltão Arménio homem
de çofalla tornou a Adem, & de Adem muito prudente, <Sc de que ella fe fer-

aoCairo, pêra fe dalli tornar aoregno uia em negócios de calidade, òc con-

com Afonfo de paiua, onde allenta- fiança, & pêra dar mais credito a em-
rão de fe ajuntar, pêra leuarem nouas baixada, mandou com elle hum man-
a el Rei do que cada hum fezera, on- cebo Abexi , decaíra, òi: linhagem mui
de acheu loam pirez de Couilhã dous nobre os quaes vieram ter alndiacom
iudeus Portuguefes que lhe derão car- aflàz trabalho , & perigo de fuás pei-

tas dei Rei, dos quaes foube como A- íoas, ate chegarem onde Afonfo dal-

fonlo de paiua morrera alli. li porque buquerque eltaua, que os recebeo, &
el Rei lhes mandaua neílas cartas que mandou ao regno do modo , que fica

fenão viefíem fem irem a Ormuz, & dito.

iaberem certeza delle preíte loão cks

Índias, loaõ pirez fe tornou a Adem, CAPITULO LIX.
& Dadem nauegou a Ormuz, cc Dor-

muz tornou a Meca , & dahi foi ao *Do recebimento que cl Rei fez. ao' cm-

monte Sinai , ver a cafa da bemauen- baixador Matheus , em que fe con-

turada fanctaCatherina, donde tornou tem o treslado da carta que lhe a

ao Thor do qual lugar veo ter a Z,ei- Rainha Helena fereueo.

la, c%: dali per terra chegou a corte do
Emperador da Ethiopia Rei do Abe- TH LRei dom Emanuel goífouamui-

xi, quefecharnaua Alexandre, aoqual JC, to Dalmeirim , onde tinha osmafs

deu as cartas que lhe leuauaô dei Rei, dos inuernos, per calo da muita caça,

feriptas em lingoa Arábia, de que le- que naquelle lugar a, donde vindo peia

uou muito contentamento, & mandou Lisboa, com a Rainha donna Alaria

fua
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fua mulher , lhe deram nouas Naluer-
qua aos xix dias de Feuereiro, deite

anno de M. D. xiiii, como auia nouas
de lerem chegadas duas nãos da Índia

as Ilhas, de que erão capitães Bernal-

dim freire, & Francifco pereira pelta-

na, nas quaes vinha hum embaixador
do Prelte loam, como fe vulgarmente
entre nos nomea , & logo a huma fei-

ta feira xxv do mefmo mes eltando el

Rei nos paços de Sanòios o velho en-
trou Bernaldim freire no porto de Lif-

boa, o qual em chegando mandou el

Rei prende , pelas informaçoens que
ja tinha da ma companhia que fezera

ao embaixador, &de quam mal o tra-

tara, & com eítes que hiam prender
Bernaldim freire mandou outros pêra

acompanharem o embaixador, & o fi-

dalgo que com elle vinha ate a poufa-

da, que lhe mandou dar em cafa de
Gonçalo lopez almoxarife dos efera-

uos, & a fegunda feira logo feguinte

mandou elRci oBifpo da Guarda dom
Pêro vaz, & dom Martinho deCaítel-

lo branco, que fezera Conde de Villa

noua aos doze dias deite mes deFeue-
reiro pêra com outros muitos fidalgos

& luas valias acompanharem os embai-
xadores , em cuja companhia íe foram
a bandos onde el Rei recebeo em pe
fora do eítrado , fazendolhes muita
honrra, & gafalhado, & logo alli deu
Matheus a elRei a carta que trazia de
crença, eferipta em lingoa Arábia, &
Perliana. O que feito fe tornaram pe-

rà poufada, & ao outro dia vieram

vilitar a Rainha , Principe, & Infan-

tes acompanhados de dom loam fo-

t.l Bifpo de C,afim, & dahi a três dias

el Rei lhes deu audiência , em que Ma-
theus, comohomemfabio, & pruden-
te dixe mui apontadamente, & mui
íeguro a el Rei as coufas que trazia a

cargo pêra com elle tratar , dandolhe
huma carta da Rainha Helena, & cín-

ico medalhas douro que pefaram cada
huma oi.o cruzados , cunhadas com
letras que deziaô ferem da lingoa Abe-
xi, após o que lhe aprefentou huma
Cruz feita em redondo, com humaar-
gola de prata , que era do lenho da

Cruz em que nolTo Senhor Iefu Chrif-
to padeceo por nos laluar, metida em
huma caixeta douro coro iuafechadu-
ra , & chaue que el Rei recebeo em
geolhos , dando muitas graças a Deos
com as lagrimas nos olhos , pela mer-
cê que recebia em lhe mandar hum
tal, & tam preciolo dom, & com el->

le cartas, & embaixadores de hum taõ

poderofo Rei Chriftam como o do
Abexi, &c tam remoto, & apartado

dos da Europa. Depois que Matheus
aprefentou elta Cruz a el Rei lhe deu
outra carta feripta nas mefmas lingoas

Arábia, & Perliana metida em hum
canudo douro, de que o treslado he o
feguinte.

Em nome do Padre, & do Filho, &
do Efpirito Saneio , três pellbas hum fo

Deos, a faluaçam, & graça de noíTo
Senhor RedemptorChrifto Iefu Filho
de nolla Senhora Maria virgem , o que
foi nafeido na cala de Bethlem. A gra-

ça, & a bençamfeja fobre o amado ir-

mara chriítianiííimo Rei Emanuel, ca-

ualleiro dos mares , fobgigador , & ven-
cedor dos Cafres, incrédulos, & dos
mouros, proípere vos o Senhor leíu

Chriíto, òc vos de vidoria fobre vof-

fos imigos, & alargue, & eítenda vof-

fos regnos pelos rogos, & deuaçoens
dos mefíageiros do Redemptor Iefu

Chrilto, os quatro Euangeliítas , Saõ
loam , Lucas , Marcos , & Matheus,
fuás fanctidades, & oraçoens vos guar-

dem. Fazemos vos faber amado irmaó,
que a nos chegaram de volTa grande,

& alta cafa dous mefDgeiros , hum fe

chamaua loam , & outro loane Cléri-

go, & nos dixeram muitas coufas, de-

iejando mantimentos, & gente, & pê-

ra ifto fe fazer como deue , enuiamos
a vos noflb embaixador Matheus, ir-

mam do meo feruiço, com licença do
Patriarca Marcos , que nos da a ben-

çam , & manda os Clérigos a Hierufa-

lem, Padre noflo, & de todo meu le-

nhorio, elle he o efteio da Fe de Iefu

Chriíto, & da fanéta Trindade, & el-

le enuioumelTageiros a hum volto por-

to da índia per noíTo mandado ,
pêra

Ddd falia-
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fallarem com os voíTor, & lhe offere-

cerem, &darera mantimentos, agen-
te, & lhesfoi dito que o Senhor doCai-
ro fazia armada de gales, & nãos pêra

mandar contra as voílas armadas, pêra

o que nos vos daremos muita genteque
elte no eltreito de Meca , Bel , Alman-
deb, ou para os enfiardes a Índia, ou
aoThor, & fazer deiterrar eftes Mou-
ros, de fobre a face da terra, & nos
iremos por terra, & vos por mar, que
nos íomos poderofos pela terra , pêra

que as offertas que fe aprelentam ao
lepulchro fancto, nam as dem mais a

comer aos cães. Efte he o tempo fe-

gundo dizem, em que dixe lefu Chri-

íto a Sanefa Maria lua madre, que no
derradeiro tempo te aleuantaria hum
Rei da parte dos frangues, & que eite

daria fim aos Mouros, &eítehe omef-
mo tempo emqueChrifto o prometeo
a fua Madre. Tudo o quevosMatheus
noíTo embaixador, da noila parte di-

xer, vos o recebei como de noíTa pró-

pria peifoa, & o crede, porque ellehe

o principal que para iíTo temos , por-

que fe outro que rnús foubera ou mais

entendera que elle tiueramos, nos vo-
lo enuiaramos. Também vos quifera-

mos enuiar noíla embaixada pelos vof-

fos que ca nos enuiaítes, mas arrecea-

mos de vos nam aprefentarem noflas

coutas como queremos. Poreílenotfo
embaixador Maheus vosenuiamos hu-

ma Cruz do lenho ,em q foi crucificado

noíTo Senhor lefu Chi ilto em Hierufa-

lem, do que me foi trazido da mefma
cidade de Hierulalem , deque hz duas

Cruzes, das quaes a huma nos fica, &
a outra vos enuiamos com a noila em-
baixada, o dito lenho he preto, & le-

ua híía argolla pequena de prata, bem
vos poderamos mandar muito ouro,

mas porem arreceamos que os mouros
per onde auia de paliar ho tomarem ,

& fe vos ouuerdes por bem , do que nos

teremos muito contentamento querer-

des cafar voífas filhas com noíTos filhos

,

& enuiardelasca, & tomardes nolfas fi-

lhas pêra volTos filhos , volas enuiare-

mos la, com feus dotes de muita fom-

ma douro, & prata. Afaiuacaó, &gra^

ca de noíTo Redemptor leíu Chriíto,

& da noila íancta Senhora Maria Vir-

gem fe eltenda fobre vollos eílados , &
lobre v o lios filhos, & filhas, & fobre

toda volta caía Amen. Aliim vos faze-

mos faber, que fe ordenaremos nollas

gentes, & holtes que poderíamos fa-

zer muito mal aos Mouros imigos da
noila fancta Fe, mas noílos regnos, ci;

fenhonos laõ todos no fertao, nem te-

mos madeira pêra fazer nauios lenam
muito longe dalguns portos pequenos
que temos no mar , pelo que fomos
pouco poderofos nelle , no quai vos

podeis muito, lefu Chrilto vos queira
fempre ajudar, que certo as coulasque
tendes feitas na Índia fam milagroías,

& fe quilerdes armar mil nãos, nos as

prouereroos de mantimentos, & dare-

mos em abaltança aosque nellas virem
todalas coufas que lhe forem necefla-

rias.

CAPITULO LX.

Em que fe trata da Fe que tem os Cbri-
jlaõs da terra do slbexi, a que os

antigos chamao Ethiopia fobe-

lo Egipto.

DEpois de o embaixador do Em-
perador da Et hiopia , Rei do Abe-

xi ter dadas luas cartas embaixada, &
prefentes que trazia, elReilheairinou
hum dia para perante elle, & dos Pre-

lados do regno que então andauam na
Corte, & Doctores , em Theologia ref-

ponder a algumas perguntas acercadas
coufas da Ke, & religiam que os Chri-
liáos do Abexi tem, & ufam no qual

coníiltoi io rei pondeo particularmente

ao que lhe foi perguntado, perante o
gentil homem Abexi que com elle vi-

nha, o que António Carneiro Secreta-

tario dei Rei fereuia, os quaes artigos

mandou o mefmo Antoniocarneirono
anno de M. D. xv. a Rui fernandez dal-

mada, refidente na cidade Danuers no
Ducado de Brabante, que depois ahi

foi feitor dei Rei dom loam terceiro.

O qual eftando eu na mefma cidade de

Anuers feruindo elRei emfuacompa-
' nhia
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nhia me rooítrou eítes arrigos que eu meíma palaura, òca palaura era acerca
no anno do lenhor de M.D xxxi, pus de Deos, & acerca do bpiíitu bando,
em lingoa Latina, com o cremado da & acerca de li mefmo, fem nenhum
carta da Rainha Helena, que atras ti- defeito oudiuiíam, Filho do Padre, &
caefcripta, & depois diíto o mefmo Filho do melmo Padre, íem começo.
Rei me mandou chamar no anno de fc. Primeiramente lem mái, Filho do
Mil, & quinhentos, & trinta, & três Padre. O legredo, & myfterio de fua
pêra fe de mim feruir, neíteregno, naicença ninguém a fabe fenão o Pa-
onde achei outro embaixador domei- dre & o Filho, & o bpiritu bando, o
mo Lmperador Dauid Abexi de na- qual Filho nocemeço era apalaura, $:

çam, facerdote, & Biipo fagrado, per a palaura, era palaura acerca deDeo>,
romeZaga/abo, homem muidodona & de Deos, eia a palaura, o fpirito do
lingoa Caldea, ÒV Arábia, & mui ex- Padre, bpiritu Saneio, o fpirito doFi-
perco nas coutas à< fagrada beriptura, lho bpiritu bando, o bpiritu bando
ao qual depois de feita entre nos ami- fpiriíu de íimefnrti, tem nenhuma de-
zade, Òj bom conhecimento, amoltrei minoiçam, cu augmentaçam , o qual
a carta da Rainha Helena que trouxe- bpirito fancto conlolador, & nolTo in-

ra Matheus, & os artigos a querefpon- tercelíor, Deos viuo, que procede, do
dera perante el Rei dom F.manuel, & Padre, & do Filho, falou pela bocca
elle me dixe que ai gús diferiam da ver- dos Prophetas, &defcendeo emflam-
dade, mas que m m por iffo fe deuia ma de fogo fobelos Apoítolos na por-
darculpi a Mat'heus por fer homem ta de biom, os quaes pregaram per to-
fecular & pouco experto nas coufas da do o mundo apalavra do Padre, aqual
Theolngia, & rias cerimonias da reli- palaura era o mefmo Filho. O Padre
giam Chriiiãa dos Abexis, por fer el- não he primeiro por fer Padre, nemhe
trangeiro Arménio denaçaõ, mas que Filho derradeiro por ler filho , & aíH
viito o delejo que eu tinha de faber a o bpiritu bando nam he primeiro,
verdade deltas coufas me prometia de nem derradeiro, três pefibas, hum fo

compor hum tratuio de tudo o que a Deos, que ve tudo fem fer viíto de nin-
eíte negocio convinha, òtmodar para guem, que com feu io confelho criou
o -oer na lingoa Latina, & por eu fer toda las coufas, depois do que o Filho

regnos quando acabou efta de lua própria vontade pêra noffa fal-

ob r a, clie me mandou oliuroaPadua, uaçam , com o querer do Padre , &
onde por reípeito dos eltudos relidi confemimento do bpiritu bando, dei-

teis annos, do qual liuro, que eu três- cendeo de fua altiílima morada dos
ladei na lingoa latina, porei aqui com Ceos, & encarnou per obra do Spiri-

a mor brevidade que poder , aquillo to Sando no ventre de Maria virgem,
que ror neceflario pêra na verdade fe a qual Maria era ornada de duas vir-

faber o que toca a fe &coftumesdare- gindades, huma fpiritual, & outra car-

ligiaó delta gente Chriitãa, & iílo pe- nal , & naíceo fero nenhuma corrup-
las mefmas palauras, que o elte Biípo çaó, ficando ella virgem depois do par-

emb^ix^.dor fereueo no tratado que me to, & com grande milagre, & fegre-

mandou. Cremos no nome da fanda do , inflammada do fogo da deuineja-

Trindade, Padre, Filho, bpiritu San- de, pario feu Filho lefu Chriíto, fem
do , que he hum fo Senhor , três no- fangue, & fem dores , o qual foi ho-
me^ huma diuindade, três faces huma mem innocente, & tem pecado, per-

femélhança igual coniunçam de três feito Deos , & perfeito homem, fem
pefibas, iguaes em diuindade hum re- ter mais que hum afpedo. Crioufe

gno, hum trono, hum juiz, humacha- pouco a pouco , mamando como me-
ridade, huma palaura, & hum fpititu, nino o leite de Maria virgem fua mai,

a palaura do Padre, & do Filho, pala- &aos trinta annos de fua idade foi ba-

ura do bpiritu lando, & o Filho he a tizado no rio Iordam, & afli como os

Ddd ii ou-
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outros homens andou, canfou, fuou,
ouue fome, 6; lede, oque tudofofreo
de fua própria vontade. Fez muitos
milagres, &per fua diuiudade deu vii-

ta aos cegos, íarou os demoninhados,
manquos , & leproíos , reíucitou os

mortos, o qual per derradeiro de fua

própria vontade foi prelo, açoutado,
esbofeteado, crucificado, & morreo
por noííos peccados, <t com lua mor-
te venceo a morte, & o diabo, ik com
lua fancta paixam remio noílos pecca-
dos, & tirou de nos todas nollas infir-

midades, ik romobaptifmodoleufan-
gue, o qual baprilmo foi a fua morte,
baptizou os Patriarcas, ik Prophetas,

& deícendeo aos infernos onde elta-

ua a alma D* dam, ik de (eus filhos. E
no fplendor, & poder de fua diuinda-

de, &com a (orça daCruz quebrou as

portas, de fogo, & de arame , & dos
infernos, & prendeo Satanás com ca-

deas de ferro, & remio Adam, & feus

filhos, llto tudo fez lefu Chriíto, por-
que era cheo de diuindade, & a mef-
ma diuindade eítau n .íuaalma, ik no
feu fanctiílimocorpo, & eíta diuinda-

deldeu virtude a Cruz, a qual diuinda-

de elle^eue fempre, & tem com o Pa-
dre em Trindade, ik unidade, nem o
mefmo Senhor lefu Chriíto , em quan-
to andou na terra careceo hum forno-

mento de fua dignidade , ik diuinda-

de , em fim foi (epultado elte mefmo
lefuChriltOjPrincipedaRefurreiçam,
lefu Chriíto dulciílimo, lefu CJirifto

Príncipe dos Sacerdotes, lefu Chriíto

Rei de Iirael, & refurgio com grande
força, & poder, & depois que foram
compridas toda las coufas que os San-
ctos Prophetas dixeram fobio ao Ceo
com gloria, onde eíta polto a dextra
do Padre , donde a de vir com gloria

(trazendo a fua Cruz diante da fua fa-

ce, ik na mam a fua etpada da juítiça)

a julgar os viuos, ik os mortos. Creo
na lancta fcgreja Catholica, & Apoíto-
lica, creo em hum Baptilmo que he a

remillam dos peccados , fpero refur-

reiçam dos mortos, & a vidaeternano
tempo que a de vir. Creo a fenhora

fancta Maria virgem, virgem no fpiri-

tu, & na ca-rne, a qual como Madre
deDeos, occhandade de todalas gen-

tes , Sanefa dos Sanctos , Virgem das

Virgens , acato , ik venero de todo meu
coração. Creo olancto lenho daCruz,
fer o leito da Paixão de noiio Senhor
lelu Chriíto filhode Deos, oqualChn-
lto he nofía laluaçam por quem tomos
laluos, elcandaloaosludeos, & deudi-
ce aos gentios. Nos fem nenhum me-
do pregamos, & cremos a fortaleza da

Cruz de noílò Senhor lelu Chriíto, do
mefmo modo que o Doctor Iam Pau-
lo nolo enlinou. Aílicreo que Iam Pe-
dro he pedra dalei, a qu 1 lei heedifi-

cada fobeloo Prophetas, lundamento,
& cabeça da Y greja catholica, Orien-
tal, ik OccideruaJ, onde le conhece o
nome de nolío Senhor lefu Chriíto de
cuja Kgieja fam Pedro Apoltolo tem o
poder, & as ch.iues do regno doCeo,
com que pode .tbrir, ik fechar, ligar,

ik abfoluer o qual fe alfentarà com os

outros Apoltolos feus companheiros
fobre doze cadeiras, com honrra, &
louvor, apar de nolTbfenhorleíu Chri-
íto, que nodiadoluizo nos ade julgar,

oqual dia lera de prazer aos fanctos, &
de trilteza , ik temor aos peccadores,
quando os lançarem nas ilammas arden-
tes do inferno, com leu pai o Diabo.
Creo os íanctos Prophetas, Apoltolos
jM-rtyres, & Confelibres ferem verda-

deiros imitrdores de lefu Chriíto , os

quaes honrro, & venero com os lanc-

tiflimos Anjos de Deos, & o mefmo fa-

ço aquelles que os feguem. Alem dif-

to creo que a confiliam de todos meus
pecados deuo fazer de bocca aolacer-
dote, per cujos rogos, per lefu Chrif-
to noílo ienhor, cl pêro alcançar lalua-

çam de minha alma. Aíli mefmo co-
nheço o PontiticeRomam por primei-
ro Bifpo, ik paltor das ovelhas de lefu

Chriíto, ik todolos Patriarchas, Car-
deaes, Árcebifpos liifpos do»quaes ti-

le he cabeça a quem como a meniltros

do Senhor lelu Chriíto humildofamen-
te obedeço. Kl ta he minha íe , & lei,

& do pouo Chriltão da fcthiopia, fub-

geito ao preciofo loam , a qual com tan-

to amor de lefu Chriíto he confirma-
da
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ria antre nos, que nem por medo de delde dia dePafcoa, ate dia de Pente-
morte, nem de rogo, nem de cutello, cholte, & em iodo eltetempoateaoc-
ajudado da graça de noíio íaluador le- taua doPenthecoíte mandam quenara
luChrilto, ei de arrenunciar, nemne- jejuemos, por mor horrra, & veneia-
gar, & elta fe auemos de leuar todos çam da Refurreiçam de nolib Senhor
no dia do juizo diante da lace de noíTo lefu Chriíto. Mandaram mais que o dia

benhor leiu Chriíto. da morte de ianíta Mnvia Virgem, &
da fua Afcenfaõ celebremos com mui-CAPITULO LXI. ta feita. Alem dilio hum Emperador
do Abexi , per nome Semente de la-

*Dos cojlumes que os Abexis guardam cob, ordenou em louuor, &honrrada
acerca da religiam , tê opiniões que rneí ma Senhora Saneia Maria xxxiii,

• , tí> lujtitutos forque Je regem , dias de guarda, pelo diícurfo de todo
abbrevtados do me/mo liuro que me o anno, & em lembrança da nalcença
deu ejie Btjpo Zagazabo. de nollo Senhor leiu Chtilto, ordenou

que aos xxv dias de todolos meles do

TEmos oito liuros a que chama- anno íe fezeile feita, &íe guardaíle a-

riios Manda , & a Bethilis , os qua- quelle dia. E aííi ordenou que de cada
es compuferam os Apoitolos nosCon- mes le guardalfe hum dia em louuor
cilios que fezeram per vezes eai Hie- do Anjo iam Miguel, & íegundo o or-

ruialero ,emquenos mandam, quenof- denaram os Apoitolos neites oito li-

íb lejum le|a ate o poer do Sol, & que uros dos Concílios guardamos o dia

jejuemos tod^las quartasfeirasemlem- do martyrio de íantto Eíteuam, & de
branca doconielho que os judeus tiue- outros martyres. Epolas mefmas con-
ram naquele dia pêra matarem nollb ítituições fcriptas nos mefmos liuros,

Saiuador leluChriíto, &que jejuemos guardamos fabbado, & o Domingo, o
as feitas feiras por em tal dia ocrucifi- fabbado porque nelle repouíbu Deos
qarem. Os quarenta dias da corefma, depois de ter criado o mundo, & o
mandaram quejejustfem a paó,&agoa, Domingo por nelle reíurgir nolVo Sal-

òt que iete horas do dia , & da noite uador lefu Chriíto. No dia do fabbado
oralieroos, & rezairemos, lem enten- comemos carne, excepto nosdaeoref-
dermosemoutrosnegociosquenosdas ma, nosquaesdousdias cremosquere-
couÍís divinas, ik que no dia da quar- poufam no Purgatório lem ferem ator-

tafena, 6c feita fe diga iVl ira a horas de mentadas as almas dos fieis Chriitãos,
veipera, porque entam (pirou nollb Se- o qual repoufo lhes outorgou Deo9
nhor leiu Chriíto no fancto lenho da neftes dous dias ate acabarem o tempo
Cruz. Que nos Domingos nos ajiitemos de fua penitencia, &faireradau

g
uelle lu-

a hora de terça do dia na Egreja, pêra gar, & cremos que as efmolas feitas ca
ler, & ouuir os liuros dos Prophetas, no mundo aproueitaro a eftas almas,
o que feito mandam que fe pregue a tanto pêra lhe deminuir os tormentos,
doctrina do laudo Euangelho, & após como para lhencurtaroternpo, queali

íilo le diga a MilVa. Ordenarão que em auiam deitar , pêra remitiam das qua-
lçmbrança, & memoria de nollb Se- es, o Patriarca não concede nenhumas
nhor lefu Chriíto guardallemos noue indulgências, porque cremos que a li-

dias. fc. da Anunciaçam , Natal, Cir- mitaçam, alíi das penas, como do tem-
cúcilam, Purificação, Baptilmo,Tras- po delias pertence fo a Deos. Sonv>s
figuração, Domingo de Ramos, ate a obrigados a guardar féis preceptos do
oitaua de leíta feira das indulgências, fantto Euangelho que nollo lenhorle-

Alcenfaõ, & Penthecoíte com fuasoc- fu Chriíto encomendou per fua boca,
tauas, & por alti o mandaremos Apof- de darmos de comer aos famintos de
tolos neftes liuros dosConcilios, ou Sy- beber aos que haõ fede, agafalhar os

nodos , comemos carne todolos dias peregrinos veitir os nus, vititar os en-
fer
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fermos, confohr os prefos. Não con-

tamos mais que cinco peccados mor-
taes, oque Comamos doderradeiroca-
phulodo Apocalipli, ondediz, oscães

Mearam de fora, & os feiticeiros, & os

dillbiutos iem vergonha, & os home-
cidas, & os que adoram idolos, & to-

dôlos que amam mentira , òc a ufam.

Mandam os Apoítolos neltes liuros dos

Concílios que fe cafem os clérigos, o

que íe alli faz entre nos, mas iíto he

depois que iem algiía noticia das cou-

ias diuinas, o que feito, & celebrado

o Matrimonio os recebem na ordem
dos Sacerdotes, ao qual citado fenão

recebem fenaó depois deidade dexxx
annos peia cima. A nenhum baltardo,

nem natural íe podem d r ordens, as

quaes íb ho Patriarcha da. Os Biipos,

& r^acerdotes, felhe morre a primeira

molher não podem mais cafar , com tu-

do difpenía nillb o Patriarcha íe fam
pefloas de muita calidade, & que he
necellario fazerfíe alli pelo bem co -

mum. Nenhum Sacerdote pode ter

manceba, lenam de todo deixar o õf-

ficio facerdotaj, ficando de todoinha-

bil pêra nunca poder laci iflear , nem
tratar as coufas diuinas. Se entrenós
alguns dos Biípos, ou lacerdotes tiuer

filho baltardo, os priuaó logo, Iem ne-

nhuma remiíTaó de quantos benefícios

tem, òc da dignidade f.pifcopal, ci: fa-

cerdotal, os bens dos quaes Bifpos, &
lacerdotes íe morrera fem filhos I<

timos, vem ao preciofo Ioam, & narti

?o P;tnarcha. Os frades nam caíam,

& quanto aos clérigos, alli elles como
>s nam podem ter mais que numa

lo molher, os que calam nam ie rece-

bem a porta da h.greja, fenão em cala

de feus pais ou parentes. Neltes mel-
mos liuros dos Concílios mandam os

Apoltolos, que qualquer facerdote que
for tomado em adultério, homicidio,

furto , ou em dizer falfo tellimunho,

que lhe tirem as ordens, & dignidade

facerdotal, & o caltiguem como aos

outros malfeitores leigos. Qualquer
pelioa, leja clérigo, ou leigo que co-

nhecer molher, ou por fonhos íe cor-

rompe, nam pode entrar na Egreja íe

não depois de paliadas xxiii horas, &
o melmo nam podem fazer as mulhe-
res que andam com leu cultume, fe-

níin iete dias depois que fe lhe for, &
ham primeiro de lauar os veltidos que
traziam andando cora lua purgação.
As molheres que parem macho nam
vam aK.greja lenam quarenta dn^s de-
pois do parto, & as que parem fêmea
depois dos oitenta. Também he de-

fendido ?ntre nos, que nem Gentios,
nem caeí , nem outra nenhuma aluna-

ria entre nas Egrejas, nas quaes nos
não podemos entrar, lenão dticalços,

como o h'7. Moufes quando lhe Deo;
dixe, que o lug.r onde etiaua era lan-

cto. O t
c mpo que eílamos oasfcgrejas

nos he defeío, que nam riam.')?, nem
paíleemos, nem culpamos, nem efear-

remos, tem falemos em coufas profa-

na & alli he defelo aos que tomão o
venerabile Sacramento, dcnamcufpir
todo aqu-lle dia, cc le colpem os caí-

tigam com graues penas. No dia da K-
piphania no Baptizamos com grandes
feitas , & folenidades o que fazemos,
nam porque creamos ler necellario

ra nolla laiuaç.m , lenão em memoria
do baptifmo de N. Senhor lelu Chrif-

to, ulamos a circuncifaõ deído tempo
da Rainha Sabà. hdta Kainha íe cha-
nv.ua Maqueda, a qual como loubel-

íe da grande prudência de Salamam,
determinou de o ir vilitar, & defputar

com elle, por eila ler mui lábia, cc ex-

perta nas coufas de lua religiam , onde
aprendeo de Salamam os Mandamen-
tos inititutos, & cerimonias da lei, &
ouuio delleos liuros dos Prophetas, do
qual depois de deípedida pario no ca-

minho hum rilho que concebera delle,

a quem posnome Mtilech, que depois

de fer de idade dexx annos mandou a

el Rei Salamão, pem o doctrinar, pe-

dimlolhc que o ungille por Rei da K-
thiopia, diante da arcn do Teltamen-
to, ik fezelTe lei que dali por diante os

filhos fucedellem no regno de tLthio-

pia, ec namashlhas, comoentamacof-
tumauam , ao qual Meilech Salamam
mudou o nome, & lhe deuodefeupai
David. Jtlte David depois de bemen-

fina-
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finado nas çoufas da lei tomou Sala- munição o venerabeleSacramento em
mam a mandar a Rainha babá fua mãi, numa migalha de pam. E alem diíto
acompanhado de muita gence nobre, entre nos outros lenam uía aCrilma
& orhciaes de fua cala, que lhe pêra nem a Extrema unçam, nem os temos
ilVo ordenou, entre os quaes era Aza- por facramentos, como o faz a Egreja
rias primeiro facerdote do templo, fi- Romam & fegundo o manda a lei de
lho de Sedohoc o qual pedio a Dauid Moufes, &osinltitutosque temos dos
que lhe ouueffe licença de leu pai para Apoítolos nam podemos comer ne-
Jacriticar diante da arca doTeitamen- nhuma couía daquellas quealeidefen-
to antes que íe paitiHem, para rogar a de, &poempormas, & cujas o quefa-
Deos pelo bom lucellb de lua viagem, zemos pêra cumprir em tudo a lei ve-
o que lheSalamam concedeo. Azarias lha, & noua , dos quaes dous Tetta-
corao teueelta certeza mandou fazer fe- mentos temos oitenta, & hum limo.
cretamente húas taboas do mefmo mol- fc. do velho xlvi , & do nouo trinta , &
de, das que eltauam na arca doTeíta- cinco, os quaes liuros guardamos lem
mento, asquaes no dia que íacrificou, delles mudarmos nada, nem lomos o-
meteo na arca, ik tomou as verdadei- brigados a guardar nenhumas conlti-

ras, que Deos dera a Moufes no mon- tuiçoens que façam os Patriarcas, nem
te Sinai, & asleuouconrigo.femonin- os Bifpos fobpena de peccado mortal,
guem laber , fe nam depois de ler em nem elles podem inltituir leis perque
Ethiopia , onde o reuelou a Dauid , o nos obriguem a tam grauejugo, como
qual le foi logo a tenda de Azarias, on- he o do peccado mortal. Quantoao fa-

de íftauam ar taboas, com grande ale- cramento do baptilmo, nos o recebe-
gria, fazendo gr .ndes feitas per todo mos quafi primeiro que todolosChrif-
o caminho, bolhando, & faltando di- táos, porque foi deldo tempo que o
ante da arca onde fadara as taboas, co- Eunuco da Rainha Candacis, per no-
mo o fezera el Rei Dauid leu auo o melndich, nolo pregou, enfinado pe-
que continuaram ate chegarem onde lo Apoftolo S. Phelippe, como fe con-
ettaua a Rainha Maqueda fua mãi , que them nos Actos dos Apoítolos. E quan-
recebeo as taboas com muita deuação, to ao que toca aos mininos, a quea E-
&as mandou poer emjugar a iílocon- greja Romam chama pagãos, por nam
uenicntc, & logo datíí a pouco pos o receberem a agoadobaptifmo, nos lhe
gouerno de todo* léus regnos, & fe- chamamos meos Chriitãos, & temos
nhorios em leu fiiho Dau;d, do qual que fe íaluam , por ferem nafcidos de
tempo pêra ca, como temos por an- paesChriítãos, no baptifmo dos quaes,
naes, (ucederam fempre no regno fi- & do Spiritu Sanóto, & do fangue de
lhos machos, o que a ja bem dous mil, nofTo Senhor lefuChriíto fe faluam. E
& feiscentos annos que continua, &af- afli conltituiram os fanctos Apoítolos
fi ficaram os ohMcios da cala dos Reis que nos confeffemosaosfacerdotes, &
nas linhagens daquelles que nos mef- a penitencia que nos deuem darfegun-
mos carregos feruirão eíte Rei Dauid, do a calidade de cada hum dos pecca-

fem fe nunca mudarem, nem fe pode- dos, & temos por coltume, que como
rem mudar, por o aíli termos por lei, peccamos, afli homens como molhe-
& defdentam pêra ca guardamos a lei res, nos imos confeffar, tomando Io-

de Deos, & ulamos a circuncidam, o go o corpo do Senhor emambalasfpe-
que fe também fez nas mulheres, nam cias do paõ & do vinho conlagrado, o
por o mandar a lei de Deos, fenam po- que fazem afli clérigos como leigos. O
lo eita Rainha Maqueda ordenar, & fi- facramento da Euchariítia nem fe gu-
cou aíli em ufo ate agora , & depois da arda nas Egrejas como fe faz ca em Eu-
circunciiam le baptizarem os machos ropa, nem íe da eítevenerabeleSacra-
aos quarenta dias, & as fêmeas aos oi- mento a ninguém emjfuacafa, nem ao
tenta, & odia que fe baptizaõlhescõ- Patriarca, nem aopreciofoloam, nem

ao;
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aos doentes, & fe o querem fe fazem
leuar as Egrejis pêra o alli receberem.
Víamos lempre hum confeíTbr, nem
podemos tomar outro, fenão em ab-
íencia do que nos confeito. Os lacer-

dotes nam podem ouuir de conriítom
aquelles a que íe conkilàm, os quaes
facerdotes, & os frades de qualquer
ordem que feja viuem iodos de léus
tr. bailios porque as Egiejas nam tem
os di/imos como cã, com tudo tem
terras que os clérigos, & frades apro-
ueitam de que fe mantém fem pedirem
efm cilas, o que fe nam via, nem per-
mite antrelles , & o tem por afronta,

nem recebem outras efmollas, fenarn

as que ofterecem nas Egrejas , nas exé-
quias dos mortos, & outras que cada
hum da pio lua deuacam. Nas noílTas

Egrejas naõ fe du mais em cada huma
delias que huma fo Miiía cada dia , fem
fe por ella dar premio ao facerdote
nas quaes Miílas fenam moítra a Hol-
tia, nem ho vinho confagrados como
o vfa a Egreja Rumam, & a!li tornam'

a corpo dobe-nhor todolos fiaderdotesj

diaconus, & fubdiaconus, & os leigos

que fe acham na Egreja. Nam temos
por coitume dizer nenhuma MilTa po-
ía remiltoó das almas, Enterramos os
mortos com Cruzes, & oraçoens em
lugar certo , enre as quaes oraçoens,
diremos o começo do Euangelho de
fam loam , &. ao dia feguinte do enter-
ramento damos efmollas por elles, &
algús outros dias depois nos quaes dias

todos comemos, & bebemos juntamc-
te os parentes, & amigos do morto,
ce rezamos por fua alma , & f,.?.emos

íermoens em louuor delle, & dascou-
fas que em fua vida fez bem feitas. Tu-
do o que atras dixe toca as coulas da
Ee , agora direi do noílo Patriarca, o
qual não pode ter eito dignidade fenão
for ellegido pelos írades Abexis, que
eítão em Hierufalem na cafa do fanfto
Sepulohro, ocj he pelo modo feguinte.
Tanto que morre o Patriarca lhes man-
da logo o Emperador preciofo loam
hum mellageiro a Hierufalem , osqua-
es como lhe dam elte recado, ellegem
logo hum Patriarcha o qual ha de ler

natural de Alexandria, & frade da or-

dem de lancto António Ermitam. hei-

ta a elleiçaó mandãona ao Patriarca de
Alexandria aoCairo,onde femprere-
hde, per eíle meltogeho, òc le ha elei-

cam lhe parece boa , a confirma , &
manda logo o ellecto Patriarcha, pêra

a Kthiopia com o mefmo meitogeiro,

onde o recebem com todalas cerimo-
nias requeridas a huma tal dignidade.

Nefte negocio fe paítotn as vetes dous
annos , & mais, no qual meo tempo
delpenla o preciofo loam das rendas
do Patriarcha coroo lhe bem parece.

O officio principal do Patriarcha he
darordens, asquaes ninguém pode dar

nem tirar lenam elle, os tóil pados, ci:

benefícios da o preciolo loam, & nam
o Patriarcha, do qual depois mortuti-

ca o preciofo loam por herdeiro inlo-

lidum. Ette nollb Patriarcha procede
com excommunhoens contra os con-
tumaces, o que fe guarda tam inteira-

mente , & executa com tanto rigor,

que alguns deites per fentença manda
matar a fome. Não concede, nem da
indulgências, nem per outro nenhum
crime fe entrediíem os Sacramento!»

da Egreja fenao per homecidio. Efte

nome de Patriarcha, fe diz na noifa

lingoagem Abuna, & o queagoratem
acathedra do patriarcado fe chama do
nome do Baptifmo Marcos, homem de

mais de cem annos. Oanno fe começa
antre nos no primeiro dia de Septem-
bro no qual celebramos a feita do bem-
auenturado fam loam Baptiíta , & os

outros dias de feita, como Natal, Paf-

coa Penthecolte, & todolos outros ce-

lebramos nos mefmos dias que o faz a

Egreja Romam , a Fé de noífo òalua-

dor lefuChrifto (como temos per cer-

tas leripturas,) n'>s pregou o Apoitolo
faóPhelippe. O nolíb Emperador nam
fe chama Prefte loam , como errada-

mente lhe ca na Europa chamão, fenr.ó

loáo preciofo, porque nos lhe chama-
mos na noifa lingoagem loam beiul,

que quer dizer loam preciofo , & na
hngoaCaldea lhe chamam loamenco-
ne, que quer dizer loão preciofo , ou
alto, nem lhe háode chamar Empera-

dor
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dor do Abexi, fenam dà Ethiopia. A dre, Bifpofacerdote, &Bugana,Raz,
fucceíTam deite leu império, regnos, ic. caualleiro, vicerei da prouincia de
& fenhorios, nam vem ao filho mais bugana, fiz por mo vos, meu muito ama-
velho, íenão ao que oEmperador no- do rilho emLriíto Damião de goes pe-

mea, & elte Dauid que agora regna, dirdes pêra aíli dar a entender aos que
he filho terceiro no qual o pai nomeou reprehendero ncllos inilitutos, que os

o Império , porque eltando pêra mor- temos dos liuros dos Concilies dos A-
rer mandou aos filhos, per ordem que poítolos, & dohuro do regimenioque
ie altenifiliem todos no leu throno real Chriíto nrflo Saluader deu aos mef-
o que os outros fezerão, excepto Da- mos Apoliclos, & aíli pêra rer.ouar,

uid dizendo que aDeos naóaprouuef- & confirmar as amizades deite pode-
íe que viuendo leu pai fe ouueíTe el- roíb Príncipe com o Pontifice Romão
le dairentar na fua cadeira real, o que & com o iereniíiimoRei domlcamde
vendo o pai, & a humildade que viara Portugal terceiro do nome, que ao
nomec u nelle olmperio emqueamui* preíente viue, & nam pêra deminuir
tos regnos, &lenhorios, tanto de Chri- nem acrecentar nas iBÍiituições huma-
itãos como de Mouros, & Gentios, nas, nem dosPontifices Romãcsienão
nos quaes todos, ie não ufa moeda da pêra fe iaber a conueniencia que a na
terra, ie nam eilrangeira, &por lenaõ obferuaçam d^s coulas date, jntre os
forjar moeda fe da o ouro, & prata a Chriiiãos da Europa, & noioutros, &
pelo. Neitas prouincias não ha tama- pêra níe informar dos erros de fatio
nhãs cidades, nem pouoaçoens como Principe dos Herejes, & iaber fe os
ca na Europa, a caufa he andar o pre- Chriiiãos da Europa, & os nofíoscon-
cioío loam iempre no campo, & íe a- uinham contra feus erros, pêra de to-

gafalhar com todo feu exercito em ten- do ferem deítroidos ,& anichilados , fe-

das , o que faz para fe a nobreza ex- belos quaes erros em Nicea tendo o
ercitar nas coufas da guerra, porque Pontificado Romão lulio, fe ajuntarão

continuamente a tem com os Reis, & trezentos, & dezoito Bifpos. E perafe
fenhores feus vizinhos, que todosfam faber fe fe guarda pelos Chriiiãos da
iníieis. Entre nos fe nam ufa o direito Europa o que os Apoítolos mandão
feripto, nem as demandas fe fazem guardar nos feus liuros dos Concilios,
per íeripto , fenaó verbalmente , o que que he que todolos annos façamos duas
he caufa de auer poucas, & menos pro- vezes Concilio fobelas coufas da Fe,
curadores. Alem diíto he bem que fe & ordenações Ecdeíiaílicas , de que o
íaiba que Matheus não veo a eltes reg- primeiro ordenarão que fofièper Pen-
nos per mandado do preciofo loam ie thecoíte, & o fegundo aos xviii dias

não de fua auo, per nome Helena , mo- do mes Doctubro, & aíli me mandou
Jher que fora do Emperador que fe ca bua Mageitade do preciofo Joam

,

chamaua mãi de Maria, auo deite Da- pêra faber como conuem antre nosto-
uid, aqual gouernaua porier Dauidde dos acerca dos erros de Macedónio
menor idade. Eíta Rainha era mui do- hereje, per cuja caufa fendo PapaDa-
cta na fagradaScriptura, em que com- mafo, fe ajuntarão em Conílantinopla

pos dous liuros, a hum chamam Enze- cento, & cincoenta Bifpos, & aili io-

rachebà, que quer dizer, louuai aDeos belos errores deNeítorio, fendo Papa
com orgaôs, em que difputa da Trin- Celeítino contra aqual herefia fe ajun-

dade, & da virgindade de nofla Senho- tarão em Ephefo duzentos Bifpos, &
ra mãi de lefu Chriito , o outro liuro em fim pêra faber do quarto, & gran-

fe chama Chedale, Chay, que quer di- de Concilio Chalcedonienfe , em que
zer raio do Sol em que trata da lei de por caufa da herefia de Euthiches fe

Deos. Tudo iito que aqui fereui de ajuntaram feiscentos, & trinta, & dous
noifa Fe, Religião, &colrumes, eu Za- Bifpos fendo Papa fam Leão do qual
gazabo, que quer dizer graça do Pa- Concilio depois de muitas difputas,
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fem delias auer nenhum bom effecto que corre toda eita terra, & a de

le forao todos, cada hú com a opinião pto ateiair no mar medeierrani* un-

comqaelle vierão, dos quaes Concílios to da cidade Dalexandria, fronteira

& doutros que fe depois celebraram da ilha de Chipre. Faz ette rio N'lo

tem o potentiiliroo Emperador da E- huma grande ilha, per nome Meroe,
thiopiaDauid meu fenhor em ícripto, a que agora chamáo tliaba, ou Ni ,

& per extenlb o que le nelles fez. So- donde dizem os da terra que tra fe-

belas quais coufas me mandou ca & nhora a RainhaSabà, ou Maqueda, tíc

aifi pêra dar obediência ao Pontífice que dalli partio peia Hieruf^lema ver-

Rornão, o qual defdo começo da pri- fe com el ReiSalamam, qae dameíma
mitiva egreja teuemos lempre porpri- ilha foi também fenhora a Rainha Can-

meiro Biipo, & oje em dia lhe obede- daces que mandou o Eunuco, per no-

cernos como a Vigário de Chriltonof- me Indic a Hieruialem com otfertas

foSaluador, a cuja corte viríamos mui- ao templo, que foi baptizado pelo A-
tas vezes fe o caminho alem de ler lon- poitolo iam Phehpe, no qual nome de

go nos naõfoíie empedido pelos Mou- Rainha alguns feriptores põem duui-

ros imigos da noíTa fancta b'e, lenho- da, dizendo corr.o podia regnar eita

res das prouincias per onde fomos Rainha na Ethiopia , lendo feita lei

conitrangidos a paliar, nem podemos per Salamão, que na erança daquelles

per nenhuma outra parte vir as cerras, regnos fuccedeíle fenão macho, como
& fenhorios dos Chriitãos da Europa, le continuou ategora, fegundo o arir-

íenao pelas deites infiéis. ma oBifpo Zagazabo no liuro que me
mandou a Pádua, ècfobriito fazem ef-

CAP1TULO LX1I. tesfcriptoresgrandesduuidas.mouen-
do algumas queítóes, que rodas le lhe

*Do Jitio das terras > & fenhorios que podem refoluer per eite modo, que

fojfne o preciofo Ioam, Emperador eita Rainha Candaces molher de boa

da Ethiopia fobeio Egipto , lê dal- vida, & dofta na lei de Moiíes, que

guns cojlumes da gente da terra , lê os daquellas prouincias guardauam,

ordem de Jua cajá. deldo tempo de Dauid filho dei Rei
Salamam, a qual poito que tiueííe no-

AS terras, & fenhorios do Empe- me de Rainha nam o era por lucef-

rador da Ethiopia Rei do Abexi fam, fenam per conjunç^m de matii-

vem dar nas portas do mar Darabia, monio, & tinha nome de Rainha por

da qual banda terá de coita ate çua- ler molher do Rei daquella parte da

quem, cento, & vinte legoas pouco Ethiopia, & aíli o dizem os Abexis,

mais, ou menos, metendolle aqui ai- & deite modo rica entendido eite ne-

guns lugares moritanhofos, habitados gocio iem fe fobrillb fazerem longas,

de mouros que lhe naó obedecem. Da &duuidofas dilputas. Os regnos, & fe-

banda do Occidente entra pelo fertão, nhorios deite Emperador preciofo io-

ate enteitar com terra de gente negra aôconthem emeircuico (comomodi-
como a de Guine , Gentios que o re- xe eite Bifpo Zagazabo ) mais de fete-

conhecem por fenhor, & lhe pagam centas legoas, a nelles grandescerra-

tributoem ouro, deque naquella pro- nias, de que algumas fam tão ferradas

uincia a muitas minas, aíli nas ferras, que fenaõ pode entrar nellas pêra che-

como na terra chã , que deuem fer as garemaspouoaçõesque tem fenão por

mefmas de que vem o ouro a çofalla, lugares tão eltreitos quefefechãocom

ou per razam nam deue eltar muito huma fó porta, encima das quaes fer-

longe delias. Da banda do Norte tem ranias a muitos campos, & rios deque

o Egipto, & do Sul os montes da Lua, fe regão, que os faz fer muito fertiles

dos quaes laem rios de que fe fazem como o he a mor parte de todos eítes

grandes alagoas , donde nafee o Nilo fenhorios de paó, & criações, & a'go-
&

d6es,
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does, & o feria muito mais fe a mor da fempre no campo, & feagafalhaem
parte da gente nam íoíle vagabunda, & tendas que depois darmadas , aífi as

>i ociofa, & aili de muitas minas douro, luas, como as outras tomam mais de
prata, cobre, eitanho, ferro & chum- três legoas de comprido, & traues,
bo, doque a muita cantidade&omef- porque tem por coítume aíTentar feu
mo criações de cauallos &mullas, naõ arraial em redondo, fe o fitio do lugar
tem vinho, em lugar doqual vfam hu- o padece, no meo do qual fica a praça
roa beueragem feita de mel, & agoa, principal, & as tendas do Emperador,
que he como a que viam os Moíchoi- & officiaes de fua cafa a legoa delia,
tas, Roxos, Liuonios, & Lituanos, a & as vezes mais, & as dos outros fe-
que chamam Mede, muito fuaue de nhores, & mais praças per lugares ja
beber & delle tam forte como malua- certos: de maneira que onde quer que
lia de Cândia , & do mefmo fabor , he o arraial efte le fabe a parte em que ca-
muito faó no corpo, em tanto que na- da huns deites fenhores poufa, & on-
quellas partes quali nam fabem que de eftam as praças iíto tão certo , que
coufa he riíico, nem boticário, & eu por ruftico, que hum homem feja não
me achei em algús lugares deitas pro- poderá errar eítes apofentos. Neitear-
uincias , nos annos de M. D. xxix. & raiai a treze íreguefias, nas quaes cada
xxxi, de que os moradores delles ate hum dos freguefes he obrigado ouuir
emauí nam tinham noticia daçucar, os officios diuinos, & pregaçoens no
nem fabiam que coufa era. Eíte Em- leu templo, que he de tendas como o
perador Dauid que nefte tempo viuia, de mais do arraial, em que continua-
ie intituiaua do modo íeguinte. % Da- mente a mais de duzentos mil homens
uid amado de Deos , columna da Fe, de peleja, & feruiço, & per eíte ref-

do fangue da Stirpe de Iudà, filho de peito ( de o Emperador andar fempre
Dauid , rilho de Òalamão , filho da co- no campo ) não ha villas , nem pouoaço-
lumnaSyon, filho dalementedelacob, ens que paflem de dous mil vizinhos,
filho da mam de Maria , filho de Nau malcercadas,& muitas fem outros mu-
percarne, Emperador da grande&al- ros que tranqueiras, & as mais iemel-
taEthiopia, de todos léus grandes reg- las, de que quafi todos os moradores
dos & prouincias, ReideXoa, deCa- fam lauradores, & mercadores, que
fate, de Fatigar, de Angote de Baru

,

não feguem a guerra , íacerdotes , &
de ISaaliganzi , de Adea, de Vangue, religioíosqueadminiítrãoosfacramen-
deGoj<ine, onde nafce o Nilo, de Ma- tos ua Egreja nos lugares dos que fam
rà , de Vague madri, de Ambea, de Chriitãos, com tudo tem magnificas,

Vagne, de Tigrimahon, deSabayra, & fumptuofas Egrejas , & morteiros
donde foi a Rainha Saba, de Barna- feitos de pedra, & cal, & cantaria mui
gaz, fenhor ate Nobia, onde he a fim bem laurada. O eftado deite Empera-
do Egipto. Todos eítes fenhorioscon- dor preciofo loão era tamanho quepa-
them o fpaço que dixe, queferatama- receria coufa fabulolacontallo, porque
nho como toda Hiipanha, & França em feu modo , & cerimonias queria

ate o tio Rim, fegundo a deuide lu- moílrar fer mais diuinoque humano,
lio cefar nos léus Comentários, &por atetanto, que muitos fenhores, & Reis
eite regno íer tamanho, & de gente feus fubjeitos lhe não podião ver o ro-

Chriítã, & Mahometana, Barbara, & ftofenam per myíterio, porque a huns
Gentia,nuncaeíteEmperadoreítàfem quando lhe hião fallai moftraua hum
ter guerras com os mefmos vaflallos, pe, & a outros húa mão, fem lhe mais

que le lhe rebellam muitas vezes, & poderem ver, & arepoíta que Ihesda-

quando a nam tem com eítes he com ua ( eítando elles na raefma camará, on-

íeus vizinhos, de que também tem ai- de elle eítaua, em hum leito cuberto,

guns aflaz poderofos , que lhe refiítem

,

& fechado com cortinas ) era per ter-

& fazem guerra , pelo qual refpeitoan- ceira peíToa mas depois queperdeo al-

Eeeii g>
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gumss batalhas, que contra elle ganha-

ram (eus imigos, & os Portugueles lhe

terem íocorrido, eflmo (ena Chronica

dei Rei dom loão terceiro dirá tomou
mais humanidade deixandefle ja gora

ver, & communicar do modo que lhe

dixerão que o fazem os Reis da turo-

pa , no que me não lar^n: ei mais , nem
nos eoítumes dasgentes daquellaspro-

uincias, remetendorne ao queFrancií-

caluarez capellain dei Rei (queperfeu

mandado foi com o embaixador Duar-

te galuam ao preciofo Ioam ) eícreueo

era hum liuro que compôs das coulas

que vio, & paliou era ipaço de feisan-

nos que naquellas partes efteue, da qual

embaixada fe dirá em íeu lugar.

CAPITULO LX1II.

*De como Afonjo dalbuquerque defpa-

chou antes de partir de Cochim Ge-

orge dalbuquerque pêra Malaca , íí

da morte de Ninachetu.

A Trás fica dito como per parecer de

todolos capitães, & outras peíTcas

nobres que íe acharão em Cochim, de-

pois da tornada de Afonfo dalbuquer-

que da viajem que fez ao mar Darabia,

fe fora inuernar a Goa , deixando em
Cochim feu fobrinho dom Garcia de

noronha pêra prouer no defpacho das

nãos que auiam de tornar pêra o rec-

rio, que foram féis, & andandoífe ía-

zendo preítes defpachou pêra Malica

George dalbuquerque pêra la ficar por

capitam, &feruir Rui de brito patalim

que entaõferuiao mefmo cargo o qual

partio de Cochim no mes de laneiro

deite anno de M. D. xiiii, com alguns

nauios que hiam em fua companhia,

que feguindo viajem foi ter ao porto

de Pacem, onde achou o Rei que era

no (Tb amigo em armas contra hum feu

vaflallo que ie lhe leuantara, na qual

guerra o ajudou George dalbuquer-

que, leuando em húa batalha que ou-

uerão, a dianteira com fo a gente Por-

tnguefa, em que o rebel foi desbarata-

do, & mortos muitos dos feus. O que

feito ie partio pêra Malaca , onde che-

gou no mes delulho, & foi bem rece-

t.ido de todos, & aííi de Rui de brito,

que íem a iíTo poer duuida lhe entre-

gou a fortaleza*, & fe partio pêra In-

d a. Depois de George dalnuquerque

ler em Malaca, dahi a alguns dias rc-

ceheo cartas Dafonfo Dalbuquerque
em repolta das que lhe mandara per

Rui de brito, emque lhe ícreuiaacer-

ca do ofricio de Bendara pêra Abba-
della, R«-i de Campar, por quanto A-
fonfo daibuquerque lhe encomendara
elte negocio quando o delpachou di
Cochim nas quaes carta; lhe ícreuia

que lhe deífe o dito orneio, &luipen-
delle delle Ninachetu Gentio que o
leruia, a qual repolta auida defpachou
logo George dalbuquerque", George
botelho, por ler amigo dtl Rei de Cam-
par , & laber a terra , & linguoa pêra o
trazer em huma galeota que lhe pêra

iíTb deu, & com elle mandou Aluaro
vaz, & outro capitão cada hum em fua

lanchara , em que hiam obra de feflen-

râ Portugueíes, & outra gente Malaia,

mas antes de chegarem a Carne ar íou-

be George Botelho como el Rei de
Lingua genrro dtl Rei de Bintam, ti-

nha cercado o Rei de Campar, cujos

capitães imigos eram por elle íer nof-

fo amigo, & porque a gente do cerco
era muita, òt a nolfa pouca defpachou
George botelho huma lanchara a Ge-
orge dalbuquerque, a pedirlhe gente,
& nauios pêra ir focorrer a eile noifo

amigo ao v;utl logo mandou Francifco
de mello, d: debaixo de fua capitania

deTriftã de miranda, António demi-
renda dazeuedo, et Aires pereira de
berredo cada hum em feu nauio, com
outros era que iriaõ cem homens Por-
tugueles, afora os da terra que feriam
fetecenios , os quaes acharão George
botelno com lua companhia na foz do
rio de Campar , que todos juntos en-
traram ate chegarem a lai eltreúo que
corre de longo da cidade, no começo
da pouoaçam do qual tinha el Rei de
Lingua feita húa tranqueira muito for-

te de que daua alia? que fazer a el Rei
de Campar. Os noffbs em começando
dentrar pelo eltreito acharãono taro

ef-
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eflreito

, & taô alcantilado dambalas do o ,Com das bombarda? fem Caber o
bandas que le não eltreueraõ pairar a- que era, acudio ao lugar, onde eltaua
diante, com receo que de riba as pe- George botei no, & achandooja na lan-
dradas, zargunchadas , & outros arre- chara dei Rei deLingua que tinha de-
meílbs os mataiíem & feriflem a ruam ftroçada, entrou per ella, & de numa
tente , fem denenhuma maneira Cepo- em outra , elle , & o melmo George
derem valer , pelo que logo Ce terna- botelho as fezerão delpejar tedas, &•

ram a boca do rio, com tenção de to- foi tamanho o medo dei Rei de Lin-
lherern que nam vielTem mantimentos gua, & do$íem y que logo aleuantarão
a el Rei de Língua, peraqueconltran- o cerco, acolhendofe rodos omaisde-
gidodafome, ou deicercafTe a cidade, prefTa que poderam. OquefeitoelRei
éu laillem s. pelejar, o que nem receou de Campar ie veo ver com Francilco
fuer, porque lahio a elles com obra de mello, & George botelho, aquera
de oitenta lancharas & mais de leis mil logo dixerão que a cauO» de Cua vinda,
homens, vindo o melmo Rei de Lin- era pêra o leuarem a Malaca, onde o
gm diante em huma lanchara tamanhi gouernador Afonlo dalbuquerque ti-

como a grande gale apadefada, & ar- nha ordenado que ieruifle de JÍenda-
tilhada , em que trazia duzentos homes ra, o qual recado recebeo com muita
nobres Céus familiares. Na qual ordem slegria, por auer ja dia i que eCperaua
tem terem riti os dos no (Tos , per calo por elle, pelo alii ter aCfentado com
do Alcantil, & rbanceirasqueoeftrei- George Dalbuquerque no tempo que
to tem de huma, & da outra banda, o foi viíitar a Malaca, pelo que Ce fez

chegaram a George botelho que efía- logo preítes com lua cala, molher, &
ua na boca delle com Cua armada , que filhos , dando-lhe t ranciíco de mello
em vendo a lanchara dei Rei a come- pêra lua embarcação a lanchara dei

çou de leruir debombardadas, de ma- Rei deLingua, que elle teue por gran-
neira que de hum tiro lhe matou mui- de honrra, & das outras tomou Pran-
tos remeiros, o que foi cauCa de todolos ciCco de Mello «sque le poderam ma-
outros quericauam daquella banda per rear, & as mais mandou poeroíogo. E
onde a bombarda varejara, Ce lançarem deixando el Rei de Campar prouido
a agoa, ou Ce deixarem cair prra den- nas couias que cumpriam a guarda de
tro do bordo da lanchara, a qual fican- luas terras, le partirão ,& Cendo ja

do deCmareada íe atrauelTou no eítrei- todos na foz do rio , pêra feguirem
to ficando encalh*da de huma, & da viajem, veo ter com elles, loamlopez
outra banda, que foi caula de nenhu- daluim, cora poderes de George dal-

raa das que vinham atras poder paliar buquerque, pêra irem todos debaixo
adiante , o que vendo George botelho de Cua capitania Cobre Bintam , ao que
foi logo aferrar a lanchara, em que a- nam quiCeram obedecer, delprezando-

chou aíTaz de refiltencia, por caio da fe de irem a hum tam honrrado feito,

boa & nobre gente que nelle hia, mas debaixo de Cua bandeira pelo que dê-

em fim tile a defpejou, lançandofíe, poisdeCerem em Malaca, George dal-

aííi el Rei , como os outros, huns no buquerque procedeo contra os capi-

lamàrão para Ce faluarem em terra, & taes, &peíToas nobres por naroobede-

otitros nas lancharas , que com a cor- cerem a Céus mandados , do que dahi

rente da agoa eftauam todas em pilha a poucos dias os ablolueo, & a loam
embaraçadas húas com as outras, Cera lopez daluim, & George botelho,

poderem paffar adiante , per caCo da com outros capitaens mandou Cobre

dei Rei que lho impedia, & a juCante Bintam, mas elles fe tornaram de la

da maré lhe tolher que não podeíTem iem fazerem nada , pela ma dilpofi-

tornar peraeima. Francilco de mello, çam que acharam no negocio a que

que com a Cua frota eltaua abaixo do hiam, Ninachetu Cabendo que el Rei

eítreito, quafi na boca do rio, ouuin- de Campar era chamado pêra Ceruir

de
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de Bendara, vendo que fem caufa lhe ufam na guerra lhes vem em grande
tiraua Afonfo dalbuquerque o orficio cantidade da Arábia, & da Períia. Os
que lhe dera pelos feruiços que tinha lugares da coita deite regno fam habi-
feitos a el Rei dom tmanuel, antes, tados de mouros, & o lertão pela ma-
& depois daquella cidade ler lua, de ior parte Gentios, entre os quaes a hu-
nojo, & tiifteza tomou de li meimo ma geraçam 3 que chamam resbutos,
vingança, porque na mefma hora que que Iam homens de guerra, & gouer-
Ihe deraó as nouas, íe queimou pubri- nauam a terra do tempo que eram to-
camente em huma fogueira de banda- dos gentios, mas depois que feosRcis
los & lenho aloés, o que fez comgran- fezeram mouros, eftes Resbutos íe re-

de pompa , & aparato ao modo Gen- colherão as montanhas ficando fempre
tio, recitando aos que eram preíentes em fua crença, & dalli fazem muitas ve-
o difeurfo de fua vida, &feruiços que zes guerra aoRei deCambaia. Ahiou-
fezera a el Rei dom Emanuel, &acau- tro género de Gentios a que chamáo
la porque íe mataua. fc.lte foi o galar- Banjaens que viuem miliicamente alli

dam que hum tam bom velho, & tam entreltes Resbutos , como entre os
leal homem houue em pago da grande Mouros, os quaes nam comem coula
amizade que teue com os Portugue- que tenha langue & per fua lei naõpo-
fes, defdo dia que foram a Mallaca, dem matar, nem uer matar coufa ne-
ate que elle mouido de huma tamanha nhuma, &iílo em tanto queascandeas
ingratidam per li mefmo deu fim aos com que fe alumiam metem em alen-
feus. ternas por as mofeas, raofquitos &

borboletas fenam virem queimar no
fiC A P I T U L O LXIV. lume delias. Sam tam charidoíos ne-

fta parte , que compram per dinhei-
1)o fítio do regno de Cambaia , l§ cof- ro os homens que os Mouros, & Res-

tumes dos da terra , ® de huma em- butos condemnaó por íentença a mor-
baixada que Afonjo dalbuquerque te, mas fora deite precepto nenhuma
mandou ao Rei que entam regnava. outra charidade vfam , porque fam to-

dos onzeneiros, & falíarios de todo

O Regno de Cambaia, a que tam- género de pedraria, & mercadorias. A
bem chamam do Guzarate , he também nelte regno Bramanas, que he

tamanho que fe afirma auer nelle m.is outra forte de Gentios religiofos , de
de fetenta, & cinco mil pouoaçoens, que ja tenho tratado. Tem alli eftes

entre cidades, villas, & bons lugares Gentios como os Mouros cafas feitas

afora as aldeãs pequenas que fam infi- ao noflb modo mui grandes, comfeus
nitas,hemuitorico,&abaftado,anelle pateos, varandas, & camarás tudo la-

muitas ribeiras, a mor parte das quaes urado de macenaria , & pintado dou-
íe metem no rio Indo, que neíte reg- ro, & azul, cé outras cores, com roui-
no entra no mar, na enfeada, a que os tos jardins, cv tanques dagoa, de que
feriptores antigos chamam Canticol- a aíguns tamanhos que poderá andar
pus. Ahi tanta abaítança do pão, cria- nelles huma grande barca bem carre-
çoens, &caças daues, &demonteque gada. Ahi nefle regno mu ; tos merca-
abaítam féis legoas deterra, pêra man- dores, & mui ricos, aíli Gentios, co-
terem hum exercito de cem mil ho- mo mouros, huma das mores merca-
mens íeis meies, que parece coufa in- dorias da terra hede pannos dalgodáo.
criuel , nem o ponho aqui fenão por A coita do mar em alguas partes deite
fe ter por coufa muito certa, affi entre regno efpraia duas, & três legoas, &
os da terra, como entre os Portugue- com a enchente vemtaó deíubitoque
fe9 que la andaram. CrianlTe também hum homem a todo correr fe nam po-
muitos cauallos pequenos como quar- de faluar do macareo, & hum cauallo
taos de Dinamarca, & os grandes, que corre perigo , fe o cauallo nam for Ii-

gei-
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geiro, pelo qre fe pode crer que elta nho. Com a qual companhia partio
he húa das prouincias eru queAlexan- Diogo fetnandes ueGoa nomesde he-
dre magno andou, ik donde também uereiro delir anno de IV il , & quii, hen-
íoi lenhor el Rei Dário que elledesba- tos, ik quatorze, & o primei» o porto
ratou, do que Arriano, que em lingoa que tomou de Cambaia, foi o dacida-
Grega efereueo a vida de Alexandre de de çurrate que eia de Mthquegu-
faz mençam, &aífi do curfo, &recur- pi, o'nde chegou aos quinze dias do
lo deltas mares, & diz que os cauallos mes de Março, ik foi bem feitejado
delta terra íe mantém de peixe ieco, Deitrocem gouernador da cidade por
o que oje em dia alli fe faz, o Rei de- ja ter recado dei Rei deCambaia pêra
lie regno he Mouro, & tem mui grof- receber o embaixador, ik lhe fazer to-
las rendas, & le ferue com grande ef- dalas honrras que podeffe pelo que vie-
tado, temfenhoresfeusvaUallos, &de ram muitos homens nobres da cidade,
cento, & duzentos, ate oitocentos mil & alguns criados do n, elmo Rei que íe
cruzados de renda, fcnere os homens alli acharam receber Diogo fernandez
de guerra que traz a íoldo , a muitos a praia. Depois de lerem na cidade, o
Abexis , Coraçones, Turquemanes, Gouernador lhes mandou a todos luas
Arábios, Períios, ik Mamelucos, que cabaias emnomedelRei, que he a mor
o vem íeruir pelas muitas mercês que honrra que fe entrelles faz aos embai-
lhe faz , alem do loldo, & ordenados xadores, ik. peíloas de calidade eltran-
que delle tem. Ulam na guerra Ele- geir»s. Diogo fernandez depois de fer
phantes, que lhe vem da ilha de Zei- em çurrate loube que Meliquegupi an-
land, &por elta terra fer demuitotra- daua fora da graça delRei, pelo que
to, & em léus portos fe recolherem como o remate de feu negocio eitaua
muitas nãos de mercadores defejou nefte homem que entam andau^ agra-
muito Afonfo dalhuquerque fazer hu- uado determinou de le tornar pêra ln-
ma fortaleza na cidade deDio, queef- dia, o que labendo o Regedor de cur-
ta fituada em numa ilheta de bompor- rate, & hum irmão do mefmo Mili-
to apegada com terra firme, per cujo quegupi que alli eitaua efperando por
refpeiro he de grande trato, no que elle, lho eitranharam muito, & nam
fabendo q lhe era contrairo Miliquiaz tam fomente lho nam conlentiram,
capitam delta cidade, como ja fica di- mas antes lhe deraõ logo xxxiii capal-
to, depois de ler na índia fe cirteou los pêra o caminho, & doze carretas
com hum grande pnuado dei Rei de para leuarem fato, ik criados pêra lhe
Cambaia p

j r nome Meliquegupi, fa- curarem os cauallos, & trinta piães da
2endo grandes auantagens a todalas terra frecheiros, & hum capitam dei
luas nãos que vinhaõ a Goa, mandan- Rei com gente de cauallo pêra os a-
dolhe aigus prefentes, com tençam de companbar. Partido Diogo fernandez,
per lua via auer licença dei Rei para de çurrate, foi ter aos quatro dias de
fazer alli hua fortaleza, íobeloqueten- Abril a Champanel, que he huma das
do ja repofta do mefmo Meliquegupi , principaes cidades do regno de Cam-
dandolhe efperança de fe poder affec- baia, & das mais fortes , onde fe vio
tuar o que delejaua , determinou de com Meliquegupi, de quem recebeo
mandar hum embaixador a el Rei de muita honrra, &gafalhado, auifandoo
Cambaia, pêra o que efeolheo Diogo logoque Miliquiaz capitão de Dio com
fernandez de Beja, ik com elle por a- fuás manhas, & peitas lhe auia delir o-
cefíbr Iaimes teixeira, & por íecreta- uar o negocio da fortaleza que vinha
rio da embaixada Francifco paez , & pedir. Ali eíleue Diogo fernandez três

por lingoa Duarte vaz & vinte Portu- dias acabo dos quaes partio perà cida-

guefes homens nobres, a que mandou de de Madaua, quehe maior que a de
dar tudo o que lhes era neceffario pe- Champanel, ik de milhores edifícios,

ra fuás pefibas , & defpefa do cami- dandolhe Meliquigupi tudo o que lhe

foi
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foi neceíTario pêra o caminho, & gen- cio grande cheo deMafradaxaos, que
te de Oâuallo com hu capitam feu cria- he moeda de prata da terra, di/.endo-

do, encomendando a Diogo fernandez lhe que aquillo lhemandaua elRei pe-

que ate chegar a Madaua nam pouíaí- ra lauagem das camifas, alem do que
ie fenam onde lhe aquelle feu capitam em quanto alli eltiveram lhes mandou
dixeíTe , porque poderia correr rifeo dar cada dia para íua deípela trinta

de fua peílba & dos que com ellehião, pardaos douro. Ao outro dia fe vio

nam o fazendo aíli. Chegados ^Mada- Diogo fernandez com Codamaçam, a

ua, Codamaçam guazil mor dei Rei o quem relatou os negócios a que vinha,

mandou receber antes de entrar na ci- deque o principal era, pedir licença a

dade com muita gente de cauallo, el Rei pêra o gouemador Afonlo dal-

trombetas, & atabales , & dizer que buquerque mandar fazer huma torta-

vieíTe poufar com elle ate que el Rei leza em Dio, em que os Portuguefes

tornaíle da caça , onde auia dous , ou elliuellem feguros da gente da terra,

três diasqandaua, & o deixara aílior- & podeílem tratar íem cntrelles auer

denado, o que Diogo fernandez com diferenças do qual negocio lhe deu a

parecer do capitão criado de Melique- repolta Codamaçam dalli a dous dias,

gupi aíli fez. Chegados a cafa de Co- dizendo- ihe que el Rei ieu lenhor por

damaçaó elle os veo receber a hum pa- guardar a amizade dei Rei dom tma-
teo, & mandou agafalhar em hú apou- nuel era contente lhe deixar fazer for-

fento das iuas calas, que eram muito taleza em çurrate, o que Diogo fer-

grandes & magnificas, onde forão mui nandes naó quiz aceptar, &dahiatres
bem tratados, & logo ao outro dia pe- dias lhe tornou com recado dei Rei

lamanhaa, por quanto el Rei viera a- que daria a fortaleza em çurrate ou
quella noite da caça, fe foi o guazil Bonbaim, ou em Naim, ou em Dou-
Codamaçam ao paço, &de la mandou bez, mas que em Dio anão podia dar,

recado a Diogo fernandez que eítava per juítos refpeitos, o que tudo eítor-

el Rei efperando por elle, onde fe lo- uaua Miliquiaz com fuás manhas , &
go foram acompanhados de muitos fe- groflos prefentes que mandaua a todo
nhores, & gente de cauallo. ElRei el- los do confelho dei Rei. Finalmente

taua lançado em hum catele veítido de vendo Diogo fernandez que fua eftada

pannos brancos dalgodaõ muito finos, era de balde fe defpedio dei Rei de

ao qual chegaram depois de terem paf- quem recebeo mercês, & alli todolos

fados muitos pateos, cxrcafas todas ter- outros Portuguefes, & per elle man-
reas, & aíli o era a em que el Rei efta- dou prefentes a Afonfo dalbuquerque
ua acompanhado dalguns dos princi- em retorno dos que lhe mandara pelo
paesfenhores de fea regno. Diogo fer- melmo Diogo fernandez & outros pe-
nandez em chegando lhe fez cortelia ra da fua parte mandar a el Rei dom E-
ao nolfo modo, & o mefmo fezeram manuel, em que entraua huma alima-

todolos outros Portuguefes, do que maria a que os daquella terra chamara
moítrou leuar godo. Depois de lhe Ganda, de que faltarei particularmen-

Diogo fernandez dar ha carta de Afon- te na quarta parte delta Chronica. A
fo dalbuquerque, mandou a Melique- qual Ganda lhe trouxeram eítando ja

quadragi, filho do Regedor de çurra- em çurrate, onde os feitores de Meli-

te que deíTe ao embaixador a cabaia quegupi lhe derão de fua parte alguns

& aíli a todolos outros per fua ordem, prefentes para Afonfo dalbuquerque,
o que feito os defpedio, dizendo a que lhe também mindara outros per
Diogo fernandez pelo feu lingoa a que Diogo fernandez, dt lhe auiaram fua

o a que vinha dixelleaCodamaçãofeu embarcaçam, & matalotagem pêra o

guazil, &que logo o defpacharia. De- mar. O que feito fe partio perà índia,

pois de ferem napoufada lhes mandou a treze dias do mes deSeptembrodef-
el Rei per iWeliquequadragi hum ba- te mefmo anno de M. D.xiiii. onde a-

chou
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chou Afonfo dalbuquerque em Goa Rei ceifadim feu irmam. A refuluçam
occupado em fazer huma armada pêra do que foi nam dar lugar pêra fe lazer

outra vez ir ao mar de Arábia como a foitaleza, & das páreas pagar dez mil

daua a entender, mas lua tençam era xerafins comexculas de por então naó
ir a Ormuz como ie ao diante dirá. poder dar mais, & que quanto as pazes

era contente de asretiricar, & guardar

CAPITULO LXV. do mefmo modo que dantes foram af-

fentadas, oquevendoPerodalbuquer-
*De como Afonfo dalbuquerque mandou que determinou de cumprir outro ar-

"Tero dalbuquerque ao cabo deGuar- tigo de fua commiffam, que era irdef-

dafum, darmada, Ç3 da embaixada cobrir a ilha de Baharem, oquefaben-
que mandou ao çabaim dalcam& dou- do el Rei de Ormuz lhe aconíelhou que
tra que recebeo dei Rei de Narfin- o nam fezelie por a nauegaçam fer pe-
ga , iè da que lhe mandou fer Auto- rigofa pêra nãos de quilha, & grandes
mo defouja, õs loamteixeira. como as fuás, por caufa dos muitos

baixos que no caminho ha, mas vendo

DEpois de Afonlo Dalbuquerque que o naõ podia mudar de lua opinião

ter defpachado de Goa Diogo fer- lhe deu dous pilotos, rogandolhe que
nandez de Beja pêra Cambaia , deter- fauorecefTem hum feu capitam que o
minou de mandar Pêro dalbuquerque la andaua feruindo. Acabado de tomar
feu fobrinho ao cabo de Guardafum a conclufaó neites, & em outros nego-
aMar darmada, &dahi aOrmuz pedir cios, Pêro dalbuquerque partio Dor-
a el Rei as páreas que deuia de dous muz a lete dias delulho do mefmo an-

annos, & pêra negociar outras coufas no, & fendo ja junto a ilha de Baharem
que lhe deu per lembrança, o que fez a duas jornadas, com temporal arribou

pêra difíimular com el Rei, & o aíTe- a Raxel onde achou Mirbuzaca capi-

gurar de fua ida a Ormuz, pêra o que tão do xeque Ifmael, que tinha toma-

le ja fazia preíles, dando a entender das vinte terradas do capitam dei Rei
que era pêra outra vez ir ao mar Dará- Dorrouz as quaes lhe Pêro dalbuquer-

bia, & iobre Adem. Defpachado Pêro que mandou pedir, por ferem dei Rei
dalbuquerque partio de Goa em Feue- Dormuz, valFallo & tributário dei Rei
reiro deite anno de M.D.xiiii, com três dom Emanuel amigo do xeque Ifmael,

nãos a fora a fua de que eram capitães ao que Mirbuzaca nam pos duvida, &
Hieronymo de foufa, Ruigaluam, & as mandou logo entregar ao capitão dei

António rapofo foi ter a çacotora, on- Rei Dormuz. O que feito Pêro dalbu-

de fez augoada, ôrdahinauegou ao ca- querque fe tornou pêra Ormuz, onde

bo de Guardafum, na qual paragem chegou aos féis dias do mes Dagoíto,

andou as preías todo o veram em que & foi mui bem recebido, alíi dei Rei

tomou dez nãos de Mouros carregadas como dos da cidade, por caufa das vin-

de muitas mercadorias, que hião pêra te terradas que fezera entregar. De-
o mar Darabia, & por lhe o tempo fer- pois deitar alli alguns dias tomando vi-

uir fe foi a Ormuz , onde em chegan- tualhas, & refrefco pêra o caminho &
do. que foi no fim de Maio, o mandou ter recebidos os dez mil xerafins, cc

el ReiTorunxa vifitar que entam reg- lhe el Rei mandar prefentes pêra elle,

naua* por ja. fer morto feu irmam el & pêra os outros capitães, & afii pêra

Rei ceifadim &logo ao outro dia man- Afonfo dalbuquerque fe partio perà In-

dou Pêro dalbuquerque, Triítam de dia, &chegou aGoa aos xxviii. deíre-

gà.avifitarelRei&darlheascartasque ptembro onde achou Afonfo Dali u-

pera-elle trazia de Afonfo da!buquer- querque, que o recebeo mui bem, pe-

que, a (uítancia das quaes era pedir for- la muita riqueza que trazia das prelas

taleza, & as páreas que deuia, & retifi- que neíte caminho fezera , das quaes

car as pazes ailenudas antrelles , & el el Rei ouue húa grão fomraa, que lhe

Fff cou-
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coube do feu quinto, queveo aprepo-
fito pêra le pagarem foldos, & outras CAPITULO LXVI.
defpefasneceifarias pêra a armada, que
andaua fazendo preítes pêra ir lubju- *De como dorge de brito chegou a ln~

garelte Kegno, &cidadeDormuz, co- dia, tS Afonjò dalbuquerque depois

mo fez..Nelte tempo que deípachou Pe- de ter de/pacbadas as nãos da carga,

ro dalbuquerque pêra o cabodeGuar- Je foi a Urmuz,
t (£ do que la fez,

dafum , & Diogo fernandez de Beja
pêra Cambaia mandou loao gonçalvez \T fc*íte anno de M. D. xiiii, partio

de caítelbranco com embaixada ao C,a- XN( de Portugal George de brito por
baim dalcam, em companhia de hum capitão de cinco nãos, os outros eram
embaixador que lhe mandara o mel- Franciíco pereira cominho, Luis dan-

mo C.abaim, o negocioeralobreluga- tas, Lmanueldemelo, & loam ferram,

res, que lhe pedia Afonío dalbuquer- dos quaes luis dantas checou primeiro
quenofertão, prometendolhe por if- aGoa,^ osoutrosno mesdebeptem-
ío a entrada dos cauallos da Perfia em bro, onde acharão Afonfo dalbu^uer-

fuas terras, &nam a el Rei de Naríin- que íazendoile preítes para ir a Ormuz,
ga, que auia muitos dias que com elle dando a entender, como ja dixe, que
traziaefterequerimento, pêra eítesca- fua determinacam era ir outra vez ao
vallos irem ao porto da cidade de Ba- marDarabia. Chegado George de bri-

ticalla que helua, fobelo que auia pou- to, com quem vinha o embaixador que
cos dias que viera também hum feu el Rei Dormuz mandara a Portugal,

embaixador, mui bem acompanhado Afonfo dalbuquerque fe foi pêra Co-
a Goa, ao qual Afonfo dalbuquerque chim prouer na armada que auia de
fez muita honrra, &os defpachoufem mandar para o regno, que logo delpa-

tomar conclufara em nenhua das cou- chou & mandou nella a Gande que
fas a que vinha por nam trazer cõmif- Diogo fernandez de beja trouxera de
iaõ dei Rei per a lhe acordar outras que Cambaia. O que feito partio pêra Goa
lhe ja per vezes mandara pedir. Com leuando contigo as nãos, &nauiosque
tildo , porque Afonfo dalbuquerque alli mandara aperceber para fua via-

delejaua dalcançar dei Rei de Naríin- jem , prouendo de caminho nas forta-

ga as coulas que apontara a eíte leu lezas de Calecut, &Cananor onde de-

embaixador, & fobre todas a cidade poisdefer, tendo ja tudo preítes def-

de Baticalla, ou de Bacalor, lhe man- cobrio aos capitães, & pefibas piinci-

dou com embaixada em companhia de- pães fua tençam, que era ir fobre Or-
íte embaixador, António defoufa, & muz, o que a todos pareceo bem, pe-
Ioamteixeira bem acompanhados, que ra onde fe fez 3 vela aos xxi dias de
o acharam em Bifnaga, de que foram Feuereiro de M. D. xv.com xxvii nãos,
bem recebidos, com tudo elles fetor- &nauios, de que eraó capitães Vicen*
narão fera negociar nada do que leua- t£ dalbuquerque em cuja nao hia Afon*
uaõ a cargo, & alíi ficaram elle , & o fo dalbuquerque, dom Garcia de no*
C abaim dalcam fem aoerem entrada ronha, Aires da fylua, Diogo fernan-
ceítes cauallos em fuás terras, que era dez 'de Beja, Pêro dalbuquerque, Si-

coula que muito defejauam, & Afon- mam dandrade, \'alco fernandez cou-
fo dalbuquerque fem alcançar coufa tinho, George de brito, Lopo vaz de
nenhuma das que lhe a elles mandara fampaio, cada hum de huma níbgrof-
pedir, & le tornar loão gonçaluez de fa, Duártedemello^ António ferreira,

caítelbranco da corte do çabaim d^l- Rui galuão de meneies filho de Duar-
cam, onde andou muitos dias, mais te galuacn, Fernam gomes de lemos,
contente, & fatisfeito da boa coropa- Dinis fernandez de mello, & António
nhia que lhe fez, quedodefpacho que rapoío, em cada hum feu nauio, Pêro
trouxe. ferreira em huma taforea, Nuno mar-

tiuz,
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tinz rapofo Ioaõ demeira, Ioãogomez
Francilco pereira, Ioam pereira, Fer-
não de refende, em carauellas, Siluef-

tre corço, Emanuel da corta, Hiero-
nymo de (bufa em três gales, Fernan-
deanes, & Pêro correa, cada hum em
leu bargantim. Com eita armada, &
outros nauiosdaterra, emquehia gen-
te do Malabar a loldo, foi Afonfo dal-

buquerque íurgir diante de Mafcate.
AUi Coube nouas do que paílaua em
Ormuz, das quaes ficou poucoconten-
te, pelo que feita augoada, entorna-
dos refrelcos ie partio logo, & che-
gou a cidade aos xxvi dias de Março,
no qual antes darmada íurgir veo a el-

le hum meflageiro dei Rei, per nome
Acem ale com muitos refriicos que lhe
mandaua, dizendolhe de fua parte, que
fua vinda foíTe mui boa aquella cidade
dei Rei dom Emanuel , onde elle Afon-
lo dalbuquerque feria recebido como
pai, & defeníor delia & de todo feu
regno, ao que lhe refpondeo que fua

vinda naó era fe nam pêra õ tratar co-

mo a filho, & a todos feus vaflallos o
que affi acharia, fe fuás palauras ref-

pondeíTem com as obras. Defpedido
Acem ale, Afonfo dalbuquerque man-
dou logo rodear a ilha com os nauios
pequenos, pêra que naó vieíTe alguma
gente de guerra a cidade , mandando
aos capitães que a tal gente meteffem
a elpada querendoíTe aefender, & não
o fazendo lhos trouxeílem viuos, no
que fe pafíaraódousdias, auendo mui-
tos recados , & vifitações de huma, &
da outra parte, no fim dos quaes man-
dou Afonfo dalbuquerque a el Rei o
feu embaixador , que viera de Portu-
gal, & da Índia ate li na fua nao, de
quem foube muitas coufasfecretasdos
negócios de Ormuz, que lhe defeo-

brio por ja íer Chriftão, & ter recebi-

do a aguoa do baptifmo em Portugal

,

o qual era natural de Sicília, & fendo
moço foi captiuo de Turcos, & lem
faberoque fazia arrenegou a fe, a qual

Deos o conuerteo para fua faluaçaõ, &
em lugar do nome que dantes tinha,

fe chamaua Nicolao ferreira, pelo que"

el Rei dom Emanuel lhe fez mercês,

& o tomou por caualleiro fidalgo de
fua cafa, & lhe lançou o abito da or-
dem da caualleria de noílb Senhor le-

íu Chrifto, aleiji doutras honrras que
lhe fez. Com tudo Afonfo dalbuquer-
que receofo que elRei per elterelpei-

to eítiueffe anojado delle lhe mandou
pedir feguro, pêra que lhe foffe dar
conta das coufas que per fua commif-
fam negoceara com el Rei dem Ema-
nuel, a qual lhe mandou, & por ane-
fens hum íobrinho de Raixnordim,
que era huma das principaes pefToas da
cafa dei Rei. Os apontamentos com
que eíte embaixador dei Rei Dormuz
veo a Portugal fam os feguintes.

% Item pedia a el Rei dom Ema-
nuel que ouueíle por bem lhe quitar

os xv mil xerafins que pagaua cadan-
no de páreas, refpeitando eítar muito
pobre, per cafo de naó virem a Ormuz
as nãos que fohiam com medo de fuás

armadas que continuamente trazia no
mar , que era caufa de as alfandegas de
que tinha mor proueito que de todo o
demais de feu regno, lhe nam rende-
rem a quarta parte do que fohiam, &
que fazendolhe efta mercê feobrigaua
lhe fazer cadanno feruiço de pérolas,

& aljôfar que valeííem três mil xera-

fins, que mandaria cadanno entregar
ao Gouernador.

% Item. Que lhe pedia feguro geral

peras nãos Dormuz, & de feus vafTal-

los poderem nauegar perà Índia fem
lhe fer feito danno , nem embargos pe-

los capitães de fuás armadas.

% Item. Que lhe pedia outro fegu-
ro geral pêra quaefquer nãos que vief-

fem da índia a tratar em Ormuz, que
fendo achadas no mar , de feus capitães

lhe não foffe feito danno, &as deixaf-

fem liuremente feguir fua viajem.

^f Item. Que ouuefle por bem de
não mandar dalli por diante fuás nãos

a Ormuz, porque era hua ilha pouoa-
da deftrangeiros, os quaes com medo
dos Portuguefes fe hião delia pêra ou-

tras partes, do que recebia grande per-

da.

% Item. Que pois que como feu vaf-

falo lhe pagaua páreas , & todo feu reg-

Fftii no
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no eftaua a fua obediência, como cou-

fa lua própria, que mandaflefatisfazer

as nãos, & mercadorias que feus capi-

tães lhe tomarão naln^ia, porque nos

contratos das pazes que aflentou com
íeus capitães geraes, eltaua declarado

que eíles danos fe fatisfizefTem das pá-

reas que pagaua, oomasquaes fempre
fatisfuera, lera por eltes dannos felhe

rebater nada.
^i Item. Que mandaíTe íoltar todos

os captiuos moradores Dormuz, & de
íeus fenhorios como feus vafiallos que
erão, dos quaes auiammtosneltes reg-

nos de Portugal, & muitos mais naln-

dia.

«[ Reporta a eíles apontamentos.

^| Primeiramente. Quanto ao pri-

meiro artigo, que fe ate o prefente tem-
po eíliuera el Rei de Ormuz a feruiço

dei Rei dom Emanuel, & em quanto
aíli eíiiuelíe lhe quitaua fete mil ,& qui-

nhentos xerarinscadanno, quehearoe-
tadedaspareas, &iltodando lugarque

fe fezefle fortaleza na cidade Dormuz,
&que felheaprouuelle de tomar a ilha

de Baharem para li que entaô lhe qui-

taria os xv mil xerafins.

^f Irem. Ao fegundo artigo que lho

concedia, namperjudicando ao trato,

nem indo íuas nãos alugares defefos per

Íeus capitães geraes.

<f[
Item ao terceiro, que o auia por

bem, vindo as uesnaosde lugares que
ertiueíícm a feu feruiço.

% ltem.O quarto artigo, &o quin-

to lairam exeufados.

^| Item. QuatKoaofexto, queman-
daua que fe cumprifTe, & fetornadem
todos eltes captiuos, & foliem portos

em liberdade fabendofle de certo fe-

rem naturaes de íeus regnos, & íeus

valTallos.

Recolhido na nao de Vicente dalbu-

querque o fobrinho de Raix nordim
por arrefens de Nicolao ferreira, Afon-
fo dalbuquerque o mandou a elRei bem
acompanhadocom a repolfa defua em-
baixada, que a nam tomou bem delle

por ie tornar Chnílam, com tudo as

cartas que lhe leuaua dei Rei dom E-
manuel í ecebeo com muita cortefia, &

fem tratar mais nada com Nicolao fer-

reira o deípedio. Peloque logo ao ou-

tro dia Afonfo dalbuquerque mandou
Diogo íernandez de Beja, & o fecre-

tario Fero dalpoetn a pedirlhe forta-

leza, & gafalhado na cidade pêra fua

gente, porque determinaua elUr alli

oito, ou noue meles, fobeloque ouue
muitos recados : mas em Hm el Rei
mandou dizer a Afonfo dalbuquerque,
per Raix nordim , que era contente

de lhe dar a mefma fortaleza que ja

eltaua começada , o que lhe alargaua

confiando delle como de leu pai, &
que com o dito Raix Nordim trataf-

fe de fuás amizades, para o que leua-

ua feu poder , & as jurallem lolem-
nemente. O que fe alli fez, & allina-

dos os contratos per cada huma das

partes , Afonfo dalbuquerque deu al-

guns prefentes a raix Nordim, & aos

que com elle vieram , & per Nicolao
ferreira mandou a elRei hu colar dou-
roeímaltadomuirico, &per Acemale
huma bandeira de feda das armas reaes

de Portugal, que el Rei mandou logo
aruorar nos feus paçosem final da ami-
zade, & obediência, após o quefeen-
tendeo logo no fazer da fortaleza , qut
foi entregue em Domingo de Ramos
derradeiro dia de Março pêra o que el

Rei deu todalas ajudas neceffarias, ate

ler acabada.

CAPITULO LXVH.

Etn que fe tinta da progenia donde de-

cende o Xeque ljmacl
y & dos ?eca-

dos, & embaixadas que ouue en-

trelie , & jí/òj/fo 'Dalbu-
qiurque.

A Seita de Mahamed , fegundo a
conta dos Arábios começou no

anno danafeença de noífoSaluador le-

fuChrilto, de quinhentos, &nouenta,
& três, òc fegundo nolfa conta de féis

centos, & feffenta, & féis, em que a

diferença de fetenta, & três annos, a

qual deue fer, pola fua a que chamam
lehegira , fer per luas , & a nofla por me-
ies. Eoi Mahamed Arábio de naçam

,

feu
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feu pai fe chamr.ua Abedalla , da linha-

gem de límael, com tudo Gentio, Sc

a mãi Hebrea per nomeEniroa, gente
popular, mas como Mahamed folie ho-
mem lagaz , & aítuto, doetrinado na
feda dos Gentios & na lei Hebrea def-

de moço, Sc naChriltã per Sérgio Ar-
riano , fecaz dos erros , & hereíia de
Neítorio, veo a valer tanto, & ter tan-

to credito que paliando os lemites de-
itas, fez outra noua , pregando a elta

gente Arábia todo o género de liber-

dade, pelo que adquirio a íi grandes
companhias deita, & doutras naçoens,
com o que, Sc com ajuda de hum leu

primo, com irmam , per nome Ale,
bom caualleiro , com quem calou hu-
ma lua filha chamada Fatema, conqui-
itou muitas daquellas prouincias, fe-

meando a peçonha de lua errada do-
Ctnna, ate idade defefíenta& três an-

nos em que fakceo deixando feu pri-

mo, & geiuroAlepor fuccelTbr de to-

do leu eitado , com nome de Califa , na
qual dignidade teue algumas contra-

riedades, com tudo depois de fer con-
firmado nella, pelos principaes fenho-
resdsquellas prouincias, omataraóper
tr^içaõ deMahuia com quem tinha di-

ferenças, por nunca lhe querer confen-
tir que elle tiuefíe o nome deita digni-

dade Califa, queantrelles he como Pa-
pa. Morto Ale , ouue entre os Arábios

,

Sc Perlios grandes diferenças, Sc guer-

ras fobre as opiniões das feitas que Ale,
& Mahamed lhes deixarão, porque Ale
depois da morte de Mahamed queren-

do enmendar na feita que elle pregara

fez outros muitos artigos diferentes

para mais a lua vontade atraher a li a-

quella gente barbara, & innocente.

Com tudo os Arábios declarando os

Pernos por heréticos , & cifraaticos,

ficaram com aopiniam, & feita de Ma-
hamed , & os Perfios com a de Ale, per

cuja morte aleuantou eíta gente per

Califa Hocem feu filho mais velho, que
ouuera de Katema filha de Mahamed,
a qual dignidade lhecuitouavida, por-

que por eíte refpeito lhe mandou o
mefmo Mahuia dar peçonha de que
moneo, ao qual fuecedéo hum feu ir-

mam per nome Hocem, filho fegundo
de Ale, & de Materna, que per n-anda-
do de lzahit rilho de Mahuia , reatou
Homer que pêra iíio lobornou , do
qual Hocem ficaram xii, filhos, què
entrelles foram reputados per hen ens
fanctos. Da linhagem de hum dt ltes

ouue na Períia hum homem poderoío

,

per nome Sophi, que per linha direita

era da linhagem de Ale , pelo coitado
de hum dos filhos de Hocem , per no-
me Muía Caim. Eíte bophi fe fez po-
derofo, & ganhou muiias cidades na
Períia, & fez guerra aos Arábios, em
que os desbaratou per muitas ve^es,
de maneira que veo a ter tanta autho-
ridade que per lua cauía tomaram mui-
tas daquellas naçoens a feita de Ale,
principalmente na Perfia que de todo
ie lometeo a eíta íua opiniam , Sc por
diferença & ferem conhecidos por de-
ita feita, fez hum nouo trajo pêra tra-

zerem na cabeça, em lugar das toucas
foteadas que entam víauam, que iam
huns carapuçoens de feltro altos, que
ie pregam , abrem , & fecham como hú
folie, fazendo de cada banda féis pre-
gas que fazem aííim xii, em memoria
dos doze filhos de Hocem. Eíte bophi
morreo pouco mais, ou menos no an-
no do Senhor, de Mil, & quatrocen-
tos, deixando hum filho per nome lu-

ne, que entre os Perlios foi auido per
homem fanfto. A eíte fucedeo Soltão
Aida feu filho Rei de Vrdail, que to-

mou titulo de Xeque, o qual matou
hum feu cunhado , per nome Iacobbec

,

ficando do dito Aida catorze filhos , &
cinco filhas, de que eíte Xeque ífmael
de que tratamos era mais moço, que
íe fez fenhor , Sc Rei de toda a Perfia

,

&tam poderofo que namarreceaua fa-

zer guerra ao Turco, & a outros gran-

des Reis, & íenhores, Sc porque era

bom caualleiro, & magnânimo laben-

do das muitas viétorias que os Portu-
guefes ouuerao na índia , deu commi»
fam a hum feu Embaixador que man-
dara ao C,abaim Dalcam que viíitaíTe

da fua parte Afonfo dalbuquerque, ou
fe fenam podeffever com elle, o man-
dafTe viíitar per alguns dos gentis ho-

mens,
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mens, que leuaua em fua embaixada, que, onde defpois de fer entregue da
em que auia cento de cauallo. A cau- fortaleza, o recebeo em huma praça

ia da qual embaixada eia pêra perfua- publica em cadafalío alto, em lugar

dir ao C,abaim Dalcam, que tomaile a donde el Rei Dormuz podia ver tudo,
lua carapuça, &fezeffe per todos (eus dehúajanelladosfeus Paço>, nas quaes
Senhorios rezar o coltume da feita, & viítas deu o embaixador a Afonio dal-

regra de Ale, fobelo que também man- buquerque algús prelentes pêra el Rei
dou outro Embaixador a el Rei de dom Emanuel entre os quaes vinha ef-

Cambaia , com outra companhia de ta carapuça q eu mefmo tiue na guar-
cento de cauallo , os quaes ambos fo- daroupa do dito fenhor em meu poder,
ram defpedidos fem eítes Reis quere- ecaíli ourro parelle que recebeo, cotn
rem mudar luas cerimonias mahome- a cada hum delles fazer muitas moltras
ticas , pela de Ale. Elte Embaixador do de prazer por lerem de hum tal , & taõ
Xeque lfmael mandou vifitar Afonfo poderofo fenhor como oaquellehe, &
dalbuquerque a Goa , onde o mefagei- logo dahi a alguns dias delpachou elte

ro o naõ achou por fer ido ao mar Da- embaixador, em cuja companhia man-
rabia, mas depois que veo o tornou a dou com embaixada ao Xeque lfmael,
mandar vifitar pelo mefmo, que fecha- Fernão gomez de lemos com trinta de
mauaCojealeam, que o achou emCo- cauallo, & por accllbr loao de loufa,

chim pedindolhe que em fua compa- & por Secretario Gil Simoens, & por
nhia quifeíTe mandar hú Embaixador, lingoa Gafpar Xirez boticairo por fal-

porque a caufa que mais defejaua era lar muito bem a Perfiana , das quais,
telo por amigo, & ver alguns homens que partiram Dormuz a cinco dias de
Portugueles pela fama que tinha dei- Maio, deite anno, de M. D. xv, &do
les, & das coufas que tinham feitas na íuceilo de fua viagem, & embaixada,
Índia. Deite recado foi Afonfo dalbu- tratarei na quarta parte delta Chroni-
querque mui ledo , porque com ter o ca, porque quando tornarão erajamor-
Xeque Ilmael por amigo, afleguraua to Afonfo dalbuquerque, & Lopo fos-
milhor as coufas Dormuz, pelo que res vindo de Portugal por gouernador
mandou com elte mefageiro Miguel da índia, em cujo gouerno vira mais a

Eerreira, com oito de cauallo, o qual propofito falar nelte negocio,
em companhia do embaixador foi a
corte do Xeque Ilmael, de quem re- CAPITULO LXVI1I.
cebeo tanta honrra , que o fazia aflen-

tar arriba de todolos Embaixadores, *De como rffonfo dalbuquerque mandou
que andauam na lua corte , fallando matar Raix bamed, (s porque
quali todolos dias com elle polo achar caufa.

homem prudente, & lhe faber dar ra-

iam das coufas da índia, & da Euro- \ Trás fica dito da crua, & braua
pa, & fobre tudo de Portugal, & dei x\ guerra que Afonfo dalbuquerque
Rei dom Emanuel, & de leu eltado, fez a Ceifadim Rei de Ormuz, & ao
<}ue era o que lhe mais a meude per- tirano Cojeatar, que entam gouernaua
guntaua. Finalmente mouido deltas o regno os quaes achou ambos mortos
praticas determinou mandar hum em- delta vez que la tornou, porque per
baixadora Afonfo dalbuquerque com falecimento deCojeatar, RaixNordim
cartas pêra elle, & pêra el Rei dom guazil da cidade Dormuz porceifadim
Emanuel , cheas de muitos offereci- ler ja de boa id^.de cc ter filhos, &en-
mentos. Elte embaixador que fe cha- tender no gouerno do regno, ho fez

mauaBeirim bonat, homem nobre, & matar com peçonha, per huns Abexis
muito acepto ao Xeque Ilmael, che- eferauos domelmoRei, & nam quis
gou com Miguel ferreira aOrmuzpou- aleuantar por Rei nenhum de feus fi-

co antes da vinda de Afonfo dalbuquer- lhos, fenão Torunga leu irmam a que
era
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era afeiçoado tendo por certo que em
quanto eíte foíle Rei feria elle meímo
ienhor do regno , o qual por fer ja ho-
mem de dias daua cargo de muitas cou-
ias que coropnão a feu ofricio, a hum
leu fobrinho per nome Raix hamed,
homem deidade de xxxv annos esfor-

çado, & bom caualleiro deícanfando
iobrelle , alem do que parecendolhe
que eftaria mais leguro da priuança dei

Rei, & gouerno do regno tendo eíte

fobrinho apar delle, o fez feu guarda-
mor, & pêra mais certeza do que cui-

daua deu outros cargos na caía dei Rei
a Raix Madofar, & Raix Ale, irmãos
do meímo Raix hamed, o qual Raix
hamed pouco a pouco fe apoderou tan-

to da pelloa, & cafa dei Rei que ne-
nhuma coufa fe fazia fem feu parecer,
& voatade, o que veo em tanto creci-

mento que tinha elReiquafi como pre-
lo , fem oular de fallar com ninguém
fem elle fer prefente, nem fe mudar de
huma cafa para outra, nem ir fora do
paço fem o leuar configo, peloq Raix
Nordim receoío de lhe eíte fobrinho
tirar de todo a priuança dei Rei, & o
ofricio de guazil , por fe ja entreme-
ter em ?.Igumas coufas delle, fe aquei-

xou dilío em fegredo a Afonfo dalbu-

querque, o dia em que fe affentarão as

pazes, o qual lhe Afonfo dalbuquer-

que guardou taô bem , que nunca fe

foube fe n&ô depois que teue acabado

o que compria a eíte negocio. Alem
deitas queixas elRei mefmo hum dia,

que per occaíião teue tempo de fallar

k> com Alexandre de ataide lingoa,

lhe dixe que Raix hamed o tinha pre-

fo, que da fua parte em muito fegredo

pedillè a Afonfo dalbuquerque que o
liuraíre do poder daquelle homem , pê-

ra que podeile a fua vontade feruir ei

Rei dom Emanuel, & a elle como a

pais em cuja cenra nos tinha. Com ef-

te recado fe refolueo Afonfo Dalbu-

querque configo mefmo fem diffo dar

conta a ninguém, de matar a Raix ha-

med , a que o também mouia faber de

certo que contrariaua ante el Rei, &
os da cidade , & afíi o fazer da fortale-

za, como o que tocaua ao aíefíego, &

fegurança das pazes que tinham aflen-

tadas, & por o dito Raix hamed, an-
tes delle chegar a cidade ttr feito to-

mar a el Rei Dormuz a carapuça, &
oração do Xeque limael com propo-
íito de o tirar da vatTallagem dei Rei
dom Emanuel, e o poer debaixo do
Xeque lfmael cujo vafiallo R?ix ha-

med era de naçaó, pelo que andou de
longe dilhmulando commofiras de ler

muito feu amigo, & aífi lho mandaua
dizer per feus irmãos , que o vinham
as vezes vilitar da fua parte, atequeos
aíTegurou, & permeio Dalexandre da-

taide, &Pero Dalpoem, lecretairo da
Índia, & Diogo pereira mandou reca-

doj aelReij&aomefmoRaix hamed,
& a Raix nordim, dandolhes a enten-
der que compria muitoverfe ellecom
el Rei pêra per ante elles lhe dizer al-

gumas coufas que compria© affi ao fer-

uiço dei Rei dom Emanuel leu ienhor,
como a elle mefmo. Deites recados fe

tomou conclufaõ que a viita folie no
JMadraçal, que he húa cala grande co-

mo eítaos, em que pouíauaòimaõdan-
drade por fer perto da fortaleza, &no
concerto foi que com Afonfo Dalbu-
querque viellem fos os capitães defar-

mados, & o meímo fariaõ os que eíti-

uefTem com el Rei faluo que el Rei le-

uaíTe configo hum pajé com o feu tre-

çado, & Afonfo Dalbuquerque outro
pajé com a fua eípada, & que a outra
gente Portuguefa, & Malabares ficaf-

fem na praia , & afíi eítes como os da
cidade podelTem eítar armados. Ilto af-

lentado Afonfo dalbuquerque fe foi de
noite a terra ver com os capitães que
la eítauam , aos quaes dixe em confe-

Iho, que fua deteiminaçam era matar

Raix hamed do que todos foram mui
alegres, affentando logo o modo que
fe niíTo auia de ter , & que foliem ar-

mados fecretamente os que o auião de

matar , porque le arreceauam que fe-

zefle o mefmo Raix hamed com fua

valia, como de feito fez. Praticado ef-

te negocio, Afonfo dalbuquerque fe

tornou a frota, & ao outro dia ante-

manhã fe veo a terra com os capitães

que eítauão no mar trazendo toda a

gen-
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gente armada, & o mefmo fez a quef- nhão armados fecreramente poderam
taua em terra, & com elle os malaba- entrar. Pelo que le logo entrelles co-

res, os quaes todos alíi huns , como rneçou de fazer aluoroço , bradando
os outros ficaram na praia poílos em que lhes abriílem a porta pois era af-

ordenança com alguns dos capitães, a lentado que el Rei , & Atonfo dalbu-

que dillo fe deu o cargo, & com os querque le auiam de ver com certo

outros armados fecretamente le me- numero de homens, dos quais elle ti-

teo no Madraçal. Raix Nordim como nha dentro todolos íeus, & el Rei los

a pellba a que tocaua o cargo, por ler quatro mas ilto durou pouco porque
Guizil da cidade , mandou também em Raix Hamed entrando, le foi lo-

perà praia a gente dei Rei, & alguma go pêra Afonfo dalbuquerque deter-

da cidade, toda armada, em que entra- minado de o matar , fegundo as mof-
uao duzentos íoldados de Raiz hamed, trás que deu , cuidando que o feguia

que trazião faias de malha, capacetes, leu irmam Raixmodafar, com os ou-
& adargas, o qual como loube que A- tros da conjuraçam, ao qual em che-
fonfo dalbuquerque eftaua no Madra- gando, guudo per Alexandre dataide,

çal, ordenou que el Rei le folie logo dixe Afonfo dalbuquerque que nam
pêra la, & adiantandolle de toda a vinha como deuia, pois trazia armas,
companhia entrou onde elle eltaua qas tiraíle logo, oque elle nam quis fa-

mui defenvolto, fem dar final do que zer, mas antes apunhoudo treçadooq
determinaua fazer, que era matalo. A- vendo Afonfo dalbuquerque lhe trauou

fonfo dalbuquerque como o vio, lhe do braço dizendo a Pêro dalbuquer-
íez bom galalhado , perguntandolhe que que lho tiralíe dali, hoque dizen-

como eltaua elRei, & fe vinha ja, mas do, lhe trauou Raix hamed pela beca
fufpeitando que eltauara os nollbs ar- de velludo que trazia o pefcoço , com
mados, & vendoqueerãomaisdosque muito animo eltando ja Pêro dalbu-

fe alTentara que foirem , fe tornou lo- querque apegado com elle, ao que a«

go a fair, & em faindo achou el Rei codirão Lopo vaz de iam Paio, Hie-
que defcaualgara ja, & entraua pello ronymo de louía, Rui galuam de me-
-pateo do Madraçal acompanhado de nefes, Diogo fernandez de Beja, An-
fua guarda, & outra gente , vindo com tão nogeira, òc outros capitães que ef-

elle Raix Nordim, & feus filhos xaro- tauão na caía, que o mataram logo a
ío, & Raix delamixa que todos vierão punhaladas, &. lançaram o corpo na
com el Rei ate li a pe, a quem Raiz praia. Quando el Rei vio cair Raiz ha-
H.imed dixe que nãoentraíTe ondeef- med ficou todo trefpairado de medo,
taua Afonlo dalbuquerque porque ti- oque vendo Afonlo dalbuquerque fe

nha gente armada conligo, mas elRei foi parelle com o barrete na mam, &
íem ter conta com o que lhe dixe de- o abraçou , & allcgurou do medo que
íejofo de fe ver quite delle perprifaõ, tinha, dizendolhe, que por feu amor
ou per morte, como fperaua que o a- mandara matar aquelle tiedor, pêra o
uia de fazer Afonfo dalbuquerque, en- poer em liberdade, & poder gouernar
Ciou dentro na cafa, leuandoo com o feu regno como deuia. Km todo elle

milhor modo que pode diante de fi, tempo a gente dei Rei, & de Raixha-
que em entrado Raix Nordim com feu med que ricara fora, nam celTaua de
filho Raiz delamixa & Acem ale, que bradarquelheabrillem, mascomolhes
lhe vinham nas coitas, dom Garcia de chegou a nona que jazia Raiz hamed
Noronha dixe a Emanuel velho, & a morro na praia, cuidando que o mef-
Diogo homem, que pêra i(To tinha apar mo feria dei Rei, & de Raix Nordim,
de li, que fechalfe a porta , o que fe- & dos outros comi çaram de dar vai-

y.eram tam de íubito, que nem Raix uem a porta, dt defeito a entrarão por
Xarafo, nem Raixmadafar, irmam de lerem muitos, fe da praia nam acodi-
Raix Hamed, nem os que com elle vi- ram Rui gonçaluez, & loam fidalgo,

capi-
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capitães da ordenança, com boa parte que lho ftria fazer por mal, do que a-
da íua gente

, porque a outra com os temorizados mandí.r*õ pedir íeguro a
Malabares ficou paia que os dei Rei, el Rei, & a Afcníb dalbuquerque pe-
& de Raix hamed que ellauão em ar- ra que liuremtnte, & íemdanno, nem
mas não fezeUem algum aluoroço , os agrauo fe podeílem ir da cidade, com
quaes capitães apaciricarão eíta gente luas famílias, molheres, filhos, & fa^
de maneira que tiuerãoporpartidonaó zenda pêra onde lhes bem aprouefTe,
pedirem por então mau, íenaó que le o qual feguro lhe logo mandaram, le-
el Rei era vivo lho deixaflem ver. A mitandolhe dias certos pêra fazerem o
noua do que paflaua no xMadraçal cor- que pednlo. O que alli afTentado íe fo-
reo logo per toda a cidade ao que em ram pêra luas caías, & dentro no pra-
hum momento fe ajuntou amor parte zo limitado para fora da cidade, &
de quantos nella hauia ao redor do Ma- regno, que feriam quarenta calas, em
draçal, bradando todos que queriam que auia mais demil pefíoas, a fora os
verei Rei, lenão que porião fogo às lerauos, que toda eíta gente metiaRa-
cafas, ptlo que Afonfo dalbuquerque ix hamed na cidade , pouco a pouco,
lhe pedio que fe leixalTe ver daquelle a fora muitos foldados que tinha de
pouo para o afeílegar que lhe pareceo fua mão, & per derradeiro fez o mef-
bem, & ambos mão por maõ acompa- mo Abrahembeque, que era huma das
nhados dos que^ com elles eílauam na principaes pefloas deita conjuraçam,
camará, le forão a hum eirado donde tendo todos allentado de lançar os
elRei dixe a. todos os que o viaõ que porruguefes de Ormuz, &pc er acida-
elle era vivo, & poílo em liberdade de com o regno a obediência do Xe-
pera os poder milhor reger, & gouer- que Ifmael. Deípejados os paços , el

nar do que o ate li fezera, o que dito Rei fe tornou parelles , acompanhado
Raix nordim mandou a feu filho Raix de todolos portugueles que eftauão
xarofo que eltaua fora, que da parte em terra, & de numero infenito dos
dei Rei folie dizer a toda a gente de da cidade & por o lugar fero mais for-
guerra que fe nam moueiíe, nem fe- te delia, Afonfo dalbuquerque os en-
zeire deimancho, porque auia de man- tregou perante os principaes que alli

dar matar todolos que niifo achalíe eítauam a elRei, & a Raix nordim to-
culpados. Raiz modafar que eílaua ao mandolhes a menagem que teriam a-
pe do terrado que era baixo fe come- quella fortaleza por el Rei dom Ema-
çou daqueixar com el Rei, pela mor- nuel feu fenhor, o que elles aííi feze-
te de feu irmam, & com a dor que ti- ram, fem a iílo poerem duuida, dos
nha, com tanta afpereza, que el Rei quaes fe defpedio logo , & por fer tar-

Ihe dixe que aíTi elle como leu irmam de, & fazer efeuro foi dormir a torre
Raix ale, & todolos feus fe foíTem lo- da fortaleza, & daili por diante pro-
go fora da cidade, & de feu regno do ueo no gouerno da cidade, & coufas
que mais anojado que da morte do ir- que cumpriam a el Rei com muito leu
mão fe foi com fua gente armada me- gofto, & de Raiz nordim, &dos prin-
ter nos paços dei Rei , pêra fe ali fazer cipais de lua corte , & regno , & afíen-

forte com feu irmão Raix Ale, que ri- tou tudo de maneira que defde então
cara por guarda delles , dos quais fe poíto que defpois ouuelíe alguns def-
não quiíeram fair, por muitos recados concertos eítà eíta cidade ate agora
que lhes el Rei mandaíie, nem o feze- tanto ao feroiço dos Reis dePortugal,
ram fenão com medo de Afonfo dal- & tão pacifica como fe foíle huma das
buquerque, que os mandou ameaçar do meimo regno.

per hum capitam do Xeque Ifmael,

per nome Abrahembeque, que eítaua

entam na cidade , per quem lhes man-

dou dizer que fe íenaó faifTem por bem
Ggg CA-
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que eram mais de corenta, em que a-

CAPITULO LXIX. uia muita gente de cauallo, os quaes

alcançarão não muito longe Dalebor-

*De huma entrada que fezeram dom A- ge a xxv, legoas de çafim , em que lo-

fonfo genrro de Nuno fernandez de go deram, leuando Lopo barriga a

ataiae , & o adail Lopo barriga com dianteira com cento, òteincoenta lan-

Side Ibeabentafuf , ate cerca dos ças coro que cometeo cento de caual-

motttes Claros. lo que hião na reguarda dos outro»,

eítes voltarão contrelle com muito a-

Slde lheabentafuf em quanto viveo nimo , & lhe matarão hum homem de
foi lempre leal vafiàllo dei Rei dom cauallo mas Lopo barriga deu nelles,

Emanuel, & per qualquer modo, & & os arrancou, feguindoos ate os mef-

meo que podia fazer guerra aos mou- turar com os que hiam diante , entre

ros, que naõ eram de pazes a fazia ou os quaes todos fe trauou a pelleja de
com a fua gente fó, ou em companhia maneira que foi neceflario acodir dom
dos Chriítãos, o qual labendo, que Afonío com a gente que com elle ri-

huns aduares Árabes de Marrocos ef- cara, & aíli lheabentafuf. Com tudo o
tauam a três legoas daquella cidade, negocio durou per hum bom Ipaço,

contra çafim , auifou difíb Nuno ler- em que dos de pazes morrerão alguns,

nandez pedindolhe que lhe mandalle & dos portuguezes três, mas em hm
o adail Lopo barriga com alguma gen- os imigos forão desbaratados, & mui-
te. Nuno fernandez como era guerrei- tos mortos, &quinhentos captiuos, (Sc

ro quifera ir em pelTba, o que nam fez tomados quatrocentos camellos , &
por algum impedimento que a illo te- mais de mil cabeças de gado vacum,
ue , mas mandou o adail com cento de & de xx de meudo. Illo foi no come-
cauallo, que foi ter as Salinas, onde Vo do annode M, & D. xxiiii , & fe

achou bidé lheabentafuf com os léus conta nelte de mil, & quinhentos &xv,
Árabes donde partirão, & foram ama- por as coufas dafrica irem enfiadas,

nhecer ao outro dia a três legoas de Com efla caualgada, fe começarão a

Marrocos , fem acharem os aduares recolher os nolios mas os mouros de-
que hião bufear, pelo que auendo ja rão outravez nelles, & fe tornou de
três dias que andauam nelte negocio nouo a trauar outra mais braua pelle-

fem fazerem nada fe tornaram pêra os ja, porque os mouros com dor dos pa-

feus aduares , & de ali fe foram a Xi- rentes, molheres.&fllhosquededian-
quer, onde fouberam que a Cabilda te dos feus olhos vião leuar captiuos

de Oledemeta ettaua junto dos mon- fe esforçauaó quanto podiam pêra ver
tes Claros, em hum lugar que fe cha- fe os poderiaó laluar, & affi luafazen-
ma, Aleborge, das quaes nouas certi- da, &gados que iheos nolíosleuauao,
ficado Lopo barriga , avifou Nuno ter- no qual recontro morrerão alguns del-

nandez pêra faber delle fe queria ir a les, & polto que da nolla gente, nelta

elle negocio, o que elle nam pode fa- volta não morre lie nenhum forão al-

xer, mas mandou leu genrro, dom A- guns feridos, aíli dos Chriltãos, como
fonfo, filho herdeiro do conde de Mi- dos mouros de pazes mas emfim dom
ra com duzentas lanças, os quaes jun- Afonfo, & Lopo barriga, & Iheaben-

tos em Xiquer com lheabentafuf, que tafuf fe fairam dos imigos feu palTo

trazia contigo mil lanças, foraõ ao ter- cheo trazendo a caualgada fem delia

ceiro dia amanhecer onde tinham per perderem nada ate a cidade de çarim,

noua que eftauam os aduares de que donde auia três dias que dom Afonfo
nam acharam roais de dous mouros, partira,

que andauam fegando feus pães , que
captiuarão &delles fouberaõ pêra que
parte eram lançados eftes aduares , &

CAi
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CAPITULO LXX.

ÍDe huma entrada que dom loam Cou-
tinho quis fazer contra aferrado
Farrovo , & da hourrofa vitoria
que ouue no caminho , com quefe tor-

nou Arzilla.

ANdando dom Vaíco coutinho!,

conde de Borba capitam, & go-
uernador da vi 11 a Darzilla, no regno
eltaua ahi por feu lugar tenente dom
Joam coutinho, feu tilho que depois
foi conde do Redondo muito esforça-

do cauaHeiro, & indultriofo nas cou-
ías da guerra, & tão comino nellas,

que poucos mefes fepafTiuão quenam
fezelle entradas per terras dos mou-
ros , do que pela mor parte lhe deu
fempreDeos a victoria, dasquaescou-
fas, em comparaçam das que dezião
na corte que elle fazia defno tempo
que eu pêra ella vim, acho mui poucas
por lembrança , o que deue fer , ou por-
que elle teria mais conta com a guer-
ra, que com fcreuer o que nella acon-
tecia, ou per n»à guardadas cartas que
mandaua a elRei, pelo que feus feitos

nam laó tão celebrados como o mere-
cem. Fite esforçado capitão dom loam
coutinho na tim do mes de feuereiro,

de mil, & quinhentos, & xiiii deter-

minou fazer humaentradaate ferra do
Farrouo, ha gente da qual he guerrei-

ra, &que continuamente corria ate as

portas Darzilla , & de Tanger com
quem os capitães deites dous lugares

tinham fempre afíaz de negocio , de
que de huma, & da outra parte fe fa-

zia as mais das vezes fangue. Partio

dom loam coutinho de Arzila com
cento, & corenta de cauallo, & antes

de chegar a ferra do Farrouo lhe vie-

rão os corredores dizer quehauia mui-

ta gente de cauallo no campo. Eltes

erão o alcaide Laroz, & o de Moleia-

mar, & hum filho de Barraxa, peííbas

principaes do regno de Fez, que hião

com oitocenjtas lanças fuás , & de Co-
lotos correr'a Tanger, aos quais dom
loão lem nenhúreceo foi tomar o paf-

íb, com quem ouue huma braua, &
cruel batalha por todos os daquella

companhia ferem muito bons cauallei-

ros, mas em fim a vitoria ficou com os

chriltãos, dos quaes morrerão alguns,

de que não pude faber os nomes , & dos
mouros morrerão mais de duzentos,
em que entrarão hum irmão , & hum
genrro do Alcaide Laroz, & hum pa-
rente muito chegado dei Rei de Fez, q
eítaua por fronteiro em Alcacerqui-
bir. Os captiuos foram quarenta, &
hum, em que entrou hum primo do
mefmo alcaide Laroz homem de mui-
ta eítima entre os mouros, & dous Xe-
ques, & o adail de Moleinacer , & o
alcaide Dalcacerquibir, com os mais
dos léus caualleiros, nodefpojo entra-

rão nouenta, & três cauallos muito
bem ajaezados, por agente deita com-
panhia fer toda nobre , & mui bem a-

tauiada.

CAPITULO LXXI.

T)e huma entrada que Lopo barrigt
adail fez, per terra de mouros , &

do que nella lhe aconteceo.

OS de Xiatima, & com elles Side
bugima fe vieraõ a queixar a Nu-

no fernandez dataide dizendo que o
Serife por ferem vaílallos dei Rei dom
Emanuel, os lançaua fora de fuás ter-

ras, fazendolhe todo o danno que po-
dia, pelo que lhe pediam que mandaf-
fe com elles Lopo barriga, com algu-

ma gente pêra os defender, o qual lo-

go mandou com cincoentas lanças,

que com os Árabes defpois de ferem
juntas paífou a ferra do Farrouo da ou-

tra banda, &feforão alíenrar emMef-
quereo, onde depois de terem ceado
forao auifados por dous mouros dos da

companhia, que vinhão de bufcar hu-

ma matamorra de trigo , que o Serife

vinha fobrelles, o que fabendo fe po-

ferão todos a cauallo tendo agente do
Serife ja roubado hum Aduar, & mor-
tos alguns, aos quaes os noílos chega-

rão fem ferem lentidos, & osfeguirão

ate pela manhã, de que matarão cin-

Gggii co,
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co, & lhe tomarão nouecauallos, com peíToas principaes, de que hum foi o
,

que íe tornarão pêra os aduares, dalli Xeque Bentagogim, & hum feu filho

íe foram ahumaauguada que fe chama que ambos matou Lopo liar riga , aco-

Tafarez, donde Lopo barriga mandou dindo a PaioRoiz quedelpois foi con-

3 çafim hum caualleiro português, que tador do meítrado deChriilui. aquém
os do Serife ferirão, & hum mouro Bentagogim dera huma lançada na ca-

que captiuarão neíte alcance, pedindo beça, de que o derrubou, & tendoo

a Nuno fernandez que lhe mandalfe debaxo de íi chegou Lopo barriga, &
mais gente, porque lua determinação o matou, ao qual acodindo hum leufi-

era paliar adiante. Sabido elte recado, lho, o matou também. O alcance fe

Nuno fernandez lhe mandou outras feguio ate noite começando a peleja

cincoenta lanças, guiados per George a horas de jantar, em que mataram os

mendez dataide, que chegou onde ef- que dixe , & tomarão hum captiuo &
tauão a hum fabado, auendo oito dias o atarnbor do Serife , per relpeito do
que lhes acontecera o recontro com qual desbarato fe vieram alguns adua-

os do Serife. fritando aífi todos juntos, res do rneiino Serife lançar com os

a (egunda feira feguinte lhes correo o nofíbs, & Lopo barriga íe tornou pe-

Serife em pefloa, com mil, & feiscen- ra çafim , onde per calo de huma iam
tas lanças, a quem logo fairão todos, honrofa victoria.foi bem recebido de
Lopo barriga com fua gente em duas iodos, &envejado de muitos,

batalhas , de que deu a dianteira a Geor-
ge mendez , & a Pêro barriga feu lo- CAPITULO LXXII.
brinho, os mouros de pazes fezeraó o
mefmo pondoíle todos na milhor or- *])e como o Adail Lopo barriga foi fo*

dem que puderão , porque o Serife belavilla de Amagor , GJ a tomou,

trazia íua gente poftaemtres batalhas, & fez. fogiro Serife que entam
com muito concerto, de que a huma ejiava uella.

era de fetecentas lanças , & a outra

gente nas duas. Na maior vinha Side T"X Kpoisqueoalmocadem Diogo lo-

Abedelquibir primo do mefmo Seri- y^J pez chegou as portas de Marro-
fe, & elle a fua mãoefquerda, & aou- cos, como ja tenho dito Nunofernan-
tra batalha a direita, elta batalha do dez bufeaua todolos modos , & meos
ineo deu na nolla dianteira, em que pêra fazer o mefmo, com tenção de
hiaro George mendez, & Pêro barri- tomar eíta cidade, pêra o qual trato,

gi, & os cercaram ao redor, a quem fem dar entender aos mouros de pazes

Lopo barriga acodio, dando nas cof- o pêra que, mandaua muitas vezes o
tasdelles, no qual tempo os mouros Adail Lopo barriga, com alguma gen-

de pazes deraõ na do Serife, & na ou- te decaualo, pelo íertam com recados

tra , trauandoíTe entre todos hua bra- aos Xeques, peJindolhe que pêra hutri

ua peleja que durou hum bom eípaço certo tempo eitiudfem preítes com
mas em fim a gente do Serife começou íua gente porque determinaua fazer

de fe retraher por cauía de Pêro barri- huma entrada de que auiam dalcan-

ga derrubar de hum encontro o primo çar muita honrr?. , & proueito. Andan-
do Serife, que era capitam da batalha do o Adail nelles negócios foube co-

do meo, pelo que elta batalha le def- mo o Serife eltaua em hum leu caftel-

baratou de todo ficando o Serife com lo que chamam Amagor , defeuidado
a fua cerrada, fobre quem logo deu de o poderem la fjltear , fobelo que
Lopo barriga , com algus dos mouros com parecer dos Xeques dos Barba-
de pazes, com tanto Ímpeto que os ros, & dos Árabes (que ja nelte tempo
desbaratou, & pos em fugida , no ai- eram todos vallallos dei Rei dom fcma-
cance do qual mataram os noílòs mais nuel ) ícreueo a Nuno fernandez pe-

de cento , em que entraram muitas dindolhe que pêra com breuidade co-

meter
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meter efte negocio lhe mandafle mais zeram recolher os imigos, & por fer
gente de cauallo , & befteiros , & elpin- ja tarde , aíTentaraõ de ao outro dia pe-
gaideiros, o que logo fez dando a ca- la manham cercar olugar, porque lhes
pitania a Aluaro mendez cerueira leu pareceo que aueria nelle taõ boa gen-
fobrinho, que partio de C,afim huma te que o nato defpejariam , mas enga-
fegunda feira deípois do Domingo de nouos o penfamemo, porque o Serife
Lazaro, ik chegou a Tedenelt, onde fe acolheo logo, & trás elle fe come-
foi bem recebido, ik dalh fem repou- çou de defpejar a villa, doqueauilado
far na villa foi ter ao arraial dos Ara- bidé bogima veo dar conta ao Adail
bes , que eítava aíTentado junto do caf- do que pallaua, que ja achou apeado
teilo dos Moradis, que he do Serife, com os dafua companhia, peloquepo*
ik paliando daqui contra o caltello de íeram outra vezacaualloemcaminfoan-
Amagor, onde elle eítaua, lhe veofal- do para a banda per onde feagentefal-
lar hum mnuro honrrado dizendo-lhe uaua, are chegarem as tranqueiras, on-
que não paflaíle adiante, porque fepo- de pelejaram fobela entrada, com cen-
deria encontrar com gente do Serife, to, ik cincoenta de cauallo, & duzen-
com a qual de feu confelho, nam de- tos de pe, que empuxaram duas vezes
uia trauar , fenam em companhia do pêra dentro & outras tantas foram el-

Adail, a Aluaro mendez cerueira lhe les repuxados pêra fora, ate que a fe-
deu por iíTo as graças , tomandoo por gunda, fendo ja os noffbs juntos, os
guia, ate o leuar, per detrás de humas entraram matando os mais delles. Dos
lerras onde o Adail eítaua com os de Chriítãos os primeiros que entraram
xiatima. iunta eíta gente que feriam efta fegunda vez foráo Diogo Roiz ra-

duzentos Portugueles de cauallo, ik pofo, António vaz homem pardo , &
cincoenta befteiros, & efpingardeiros Pedraluarez efpingardeiro, ik hum el-

de pè ao outro dia foram allentar feu cudeiro deNunofernandez que ali ma-
arraial em hum lugar quefechamaTa- taram. Os da villa vendolTe entradosfe
zamor, duas legoas donde partiram, ik lançaram pelo muro, ik rochedos pêra
ao fabbado que era vefpera de Ramos fe taluarem , de que morreram a ferra
foram amanhecer huma legoa alem de duzentos, & dos que fe lançaram pelo
Tafetana , em humas aldeãs a que cha- rochedo abaixo mais de mil almas , en-
mam Alfeceriz , donde he caltello de tre homens, molheres, & mininos, de
fancta Cruz, & era capitam dom Fran- que; muitos morrerão eípetados emar-
cifco decaftro, aoitolegoas.dasquaes uores que auia no rochedo perondefe
aldeãs que acharam defpejadas, foram lançauam, & aflioscauallosfelados, &
ter fobelo caítello de Amagor, fegun- enfreados por nam ficarem em poder
da feira da fomana fancta , que elta íi- dos chriítáos. Na villa fe achou grande
tuado em huma terra afpera, cercada defpojo, por o Serife ter mandado que
de rochedo, com duas ribeiras que o ninguém tiraíle nada delia, com pro-
cingem todo, onde o Serife eítaua, a polito de a defender, & aíli muitos
qual villa he mui forte, & Ide grande mantimentos, hos captiuos foraõ mais
termo, em que auera mais de cento, de quatrocentos, em que entrou hum
ik oitenta aldeãs : em os noflbs chegan- tio do Serife , que era , alcaide do mef-
do, &aíTentando feu arraial, que leria mo lugar de Amagor, tomaramlhe o
ainda duas horas de Sol, fairam delia atambor com que fe daua final no feu

algús de cauallo, a efcaramuçar, a que campo, que trouxeram a C,afim com
acodiram huma parte dos mouros da os captiuos, & cento, & oitenta, ik

capitania de Side bogima, que feriam cinco cauallos felados enfreados. Foi
fetçcentos de cauallo, com quem fe tanto o defpojo de mouens, trigo, ce-

trEuararo, de maneira que foram con- uada, mel, manteiga, galinhas, gado,
ítrangidos o adail, &SideBugimalhes & outras coufas, que três dias conti-

acudir com alguma gente com que fe- nuos não fezerão os mouros outra cou-

íli
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fa, que acarretar da villa pêra o ar- pojo, alem dalgumas almas que capti-

raial, no rim dosquaes fe partirão com uaráo, com que fe vieram aos meímos
o defpojo, os mouros pêra fuás cornar- Aduares. Eíraprefa mandou Lopo Bar-

cas, acaudelados por bidé bogima,que riga a Nuno Fernandez efcreuendolhe
neíte negocio o fez como bom caual- que vieíle ter com elle porque toda a

leiro, & os Portuguefes com os capti- terra era deipejada, & nam ricaua te-

uos pêra çafim, dosquaes porei os no- nam o caítello dè Algel, onde o berife

mes dos que pude alcançar. O Adail le recolhera depois que lhe deltroirão

Lopo barriga, Aluaro mendez ceruei- Amagor, o que fabido per Nuno Fer-

ra, António vaz o mulato Pedraluarez nandez aballou logo de C,afim com a

efpingardeiro morador em çafim , Dio- mais da gente de guerra que ficara na
go roiz rapolo , bimaõ dazeuedo, Duar- cidade , & com ella Martim afonfo de
te taueira , Fero leitam, Fernam Do- melo, que alli viera ter de Mazagjm,
minguez, Francifco aluarez, & Duar- determinado de neíte caítello Dalgel
te fernandez, todos íete Darzilla, mui cercar ho berife, os quaes chegaram
bons caualleiroSj que auia alguns dias onde eítauão lheabentaíuf , Cv Lopo
que eltauão naquell.\ cidade deC,afim, barriga, que todos juntos aballaramao
onde elles, &os demais que tornaram outro dia contra o Caítello de Algel,

com eita caualgada & tam honrrada & fendo a duas legoas delle naó íepo-
yictoria auidana face & vilta do beri- de faber perque caufa Nuno fernandez
fe.Foraõ recebidos com muita alegria, fe tornou pêra çafim , do que fe bem
& leuados em procifTam abe, acom- arrependeo depois, porque íem duui-

panhandoos Nuno fernandez, &toda- da elle deítroira o caítello por quanto
las peifoas nobres , com amais do po- o berife na mefma hora que Coube de
pular, onde deram graças a Deos pela fua vinda fogio caminho de bus dei-

merce que a todos fezera'. Foítoque xando no caítello hum feu irmão com
neíta entrada foliem dos Portugueíes xx de cauallo, mandandolhe que le os
feridos muitos, nam morreo nenhum, chriítãos viellem, lho deixaíTe, & fe

com tudo a alguns delle* mataram os folie pêra elle, mas como oberirelou-
cauallos dos mouros de pazes, morreo be que fe tornara do caminho, fe veo
hum Xeque dos principais , com ou- outra vez meter no caítello. Nelta vol-

tros doze de cauallo, & foram muitos ta mandou Nuno Fernandez a Lopo
feridos. Ktta foi hua das honrradas vi- barriga que folie fobre humas furnas

ítorias que os Portuguefes ate então que eíbuam perto docaminhoperon-
ouuerão naquellas partes Dafrica. de hia , as quaes foi fem as poder en-

trar, em que lhe mataram alguns dosCAPITULO LXXlll. que com elle foram, & outros deita-

ram dos rochedos abaixo , & alli fe

'Doutra entrada que o Adail fez per tornaram pêra onde o capitão eltaua,

terra de Mouros , f$ do que lhe tomando todos feu caminho peraC.a-
aconteceo. fim. Mas nam paliaram oito dias que

Lopo Barriga nam tornalfe a chama-

ALguns dias depois defta viétoria do dos melmos Árabes a ver fe podia
fahio o Adail Lopo barriga deça- tomar elte caítello de Algel , com os

fim, com cento , & vinte de cauallo, quaes, & com cento, & cincoenta de
eom que foi ter aos mefmos Aduares cauallo, que lcuaua, & algu:.s beitei-

de lheabentafuf, onde deícanfou hum ros, cc efpingardeiros de pe fe foi al-

dia, & ao outro forão todos fobre hum fentar em huma ribeira , ao pe do ro-

caltello que le chama Agaballo, que chedo daquella furna, ou lapa, quehe
entraram per força, de que o primei- três legoas do caítello. Eítando allim

ro que lobio foi Lopo barriga per hu- deípois de comer ouuiram huma gran-

rua lança no qual acharag aílaz dedef- de grita, pelo que íe poferam todos a

ca-
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cauallo, encaminhando pêra onde vi-

nham eítes que gritauam , que eram al-

guns dos Aduares doòerife, que fevi-

nham lançar com os noUos-, aos quaes
feguio algúa da fua gente ate vifta dos
noíTos aduares , a quem Lopo barriga

juntamente com os mouros de pazes
iahio, & os íeguiram todas eítas três

legoas, ate chegarem ao caítello que
eíla entre humas í erras muito agras , &
por le delmandarem alguns que che-

caram ao pe do caítello foi neceíiario

locorreremnos , por ja andarem mal-
tratados da gente doberife, de que fo-

ram poltos em tanto aperto ao reco-

lher , que a mor parte afli dos chriítãos,

como' dos mouros de pazes fe come-
çaram a desbaratar , em que mataram
alem cios mouros, dezafeis de cauallo

Portuguefes dos quaes foi hum Sebal-

tiam matofo natural de Caltelbranco,

homem mancebo , & tam esforçado

caualleiro que leviuera fegundo o no-

me que ja tinha entre os mouros &
chriftaos, viera a fer homem de gran-

de marca. Lopo Barriga foi tomado
as mãos, & ferido, mas depois de to-

mado, & o cauallo morto, fe faluou

milagrolamente em outro cauallo dos
mefmos que o derrubaram, & afli fe

tornaram todos pêra as tendas defcon-
tentes, & maltratados. Mas logo ao ou-

tro dia determinou Lopo barriga afli

ferido como eftaua de ir fobrelte caf-

tello Dalgel, no qual caminho roubou
alguns lugares dos que eltauão ao re-

dor, &aflentarão fuás tendas não mui-

to longe do caítello, onde eltiuerão

três dias fem lhes ninguém fair do lu-

gar, mas em fim o fezeram alguns de
cauallo, a quem a nofla gente feguio o
alcance ate o pe do caítello, onde fe

recolheram em as tendas que alli ti-

nhaó aíTentadas, as quaes nara chega-

ram osnoilbs, com receo dalguma cil-

iada, com tudo matarão fete, ou oito

delles, & lhe tomaram vinte, & cinco

cauallos , & afli fe vieram pêra luas

tendas, & ao outro dia pela manham
as foram poer ao pe do lugar, taõ per-

to que naóauia antrelle mais que hum
monte pequeno» & hum ribeiro. Ef-

tando affi os de dentro fairam a trauar
efcaramuça com elles , no que andan-
do os noílbs Árabes vieram a lonrár
gente, a qual era do ferihor da lerra
que em peílba vinha com cento de ca-
uallo focorrer o caítello , pelo que fe

poferam os mais em fugida, deixando
as tendas, mas Lopo Barriga com os
Portuguefes, & algíís poucos dos nof-
fos Árabes ficou ala ate noite cerrada,
pellejando em hum paflb per onde ci-

ta gente de cauallo auia de paliar, em
que lhe mataram hum befteiro de pe
Português, no qual os deteue ate alU
noite. Dalli fe veo affèntar a fnea le-

goa trazendo as tendas que os noíibs
Árabes defempararaó, dos quaes mor-
rerão aquella noite de frio mais de qui-
nhentos, & em amanhecendo lhe vie-
ram correr obra de xxx de cauallo,
que fez fugir & lhes tomou hum ca-
uallo. Iíto afli feito ao dia íeguinre foi

Lopo Barriga teraCalcate, onde ajun-
tou alguns dos Chriítãos que andauão
efpalhados pelo campo, com que tor-
nou para çafim.

CAPITULO LXX1V.

<De como Nunofemandez dataide, Q>

dom 'Pedro de foufa forão fobela fa*
mofa cidade de Marrocos, & do

que pajfaram nejtajor-
nada.

PEloAdail Lopo barriga íoubeNu«
no fernandez dataide como deixa-

ua todolos mouros de pazes conuida-
dos pêra o que lhe mandara dizer, do
que bem informado, defpachou Alua-
ro dataide com cartas de crença a dom
Pedro de foufa capitão Dazamor , raan-

dandolhe dizer lua tençam, oqualpor
lhe o negocio parecer de muito pefo
pêra tratar per cartas, íe veo ver com
elle a çafim, onde aflentaram o que a-

uiam de fazer, o que concluído dom
Pedro fe tornou pêra Azamor, & loi.

go dahi a poucos dias teue Nuno fer-

nandez recado per Incet banzamarro
judeu, & Francifco Diaz Atalaia que
mandara com negócios diíiimulados

aos



-424 Terceira Parte da Ghròníca

aos deGarabia de como eítaua o Seri- eftes mouros huns com os outros, por

fe em Marrocos. O que fabido man- - alguns: delconcertos que aquelle dia

.dou logo recado a dom. Pedro quelha tiueram, mandou Nuno fernandez com
hum dia"ceT,to íe achaíle com fua geti- elles Luis.Goncaluen & o almoxarife

' te nas. Saljhas j &
J

o,meím.o mandou di- íeu cunhado com alguns Portugudes,

. zer a Cide meima^^ve/quia Abida, o melmo; tez cora Abi<da, & Garabia.

^& garabia. rio que todos fezeram ,.)Qs : Paliando o rio quereria menhã clara,

^Datjida, .pòm feiscenjta^. lanças , os de viranvper riba de huroa ferra hum Al-
' trarabia c?om mil & os da xerquia com cora f> dos áà cidade de que dizem que

vni. centas, & dom Pedro de. (buía a nella mais de cento, dalli começarão
com duzentas, & xx peães, & Nuno de caminhar em ordem dando: Nuoo
fernandez dataide com trezentas , & íernaotrez dataide o guião a leu genr-

dez & xii. peães. Do qual lugar das ro, dom Atonto, 6c a bandeira a Alua-
Salinas, dizendo Nuno fernandez arjs 10 dataide coma outragente. Dom Pe-

mouros onde os leuaua (do que fprão dio de íouía fez da fua duas azes, com
mui alegres ). partiram todos hum Do- que hia a mam direita de Nuno ter-

mingo .xxii. dias do mes dabril deíiè nandez, &Abida, & Garabia di»nte,

annodeM D. xv. & foram jantar a Bof- & a mam ezquerda Xerquia. Nelta

dam que he!dalli duas legoas donde as ord.m abalaram todos per huma terra

dez horas do dia tomarão leu caminho cham demoutas, & mato raro, tendo
^per hum campo grande ecíermoto, le- ja Nuno fernandez mandado diante

vando Nuno fernandez a fua mão ef- Diogo Lopez almocadem com dous
querda xerquia,•& Abida, & Garabia, mouros a defcobnr, & nas coitas del-

a direita , ficando a gente Portuguefa les fernaõ Dominguez, com algús bef-

entrelles, çom que juntamente chegou teiros, & elpingardeiros. O Almoca-
cbm três horas de foi aMezerete, on- dem com os dous mouros entrou den-
de achou alguns xarquòs dagoa roim, tro da barreira ate chegar a húa mez-
de que todos beberam. Naquelle lugar quita, que elta defronte da porta de
tiueram Nuno fernandez dataide, 6c Side bcllabeceti , per onde dom Gar-
dom Pedrodefoufa, contelho com os cia deça ^uleima dixe que nam come-
xeques de toda efta companhia de terlem, que achou íer como elle dixe-

mouros, pêra faberem per qu.^1 porta ra, & com elfe .recado íe veo a Nuno
da cidade de Marrocos a iriao come- fernandez o que íabjdo ?flentaram no
ter, & aííentaram que foíle per huma que tinham ordenado de ir cometer a

a que chamaó deSideBelabeceti a que porta que le diz de Fez, abalando to-

lhes parecia que poderiaõ chegar com go de longo de dous outeiros queítam
menos perigo, o que dom Garcia de- junto de Marrocos, paliando pela co-
ça culeima contrariou dizendo que o lada dentrambos , onde os mouros de
nam fezefTem, porque antes de che- pazes fezeram huma fermofa rooftra,

garem a ella auião dachar muitas açe- de que os Portuguetes íe contentaram
quias, 6c matamOrras que lhes auiam mais que naõ ja os da cidade parecen-

dempedir o caminho, mas que foffem dolhes que detrás deites ricauam mui-
cometev a porta que fe chama de Fez tos mais, & porque Nuno fernandez
porque era a mais direita do caminho ouue medo que os imigos tiuellem ta-

emqueettauam, & milhorterra, o que lhado o caminho, & feitas algúas ace-

a todos pareceo bem. Tomada elta quias, cc matamorras, mandou a Luis
concluíam partiram de Mezeerete de- gonçalvez, & Lourenço mendez que
pois de qea, cc foram repoufar a huma pa fialiem a diante ver le achauão algú

jegoa de hum rio que paliarão em ama- impedimento que lhe eítorualle che-
nhecendo, os Chrittãos primeiro, 6c gar, & recotherfe, fe necelíario folie,

após elles xerquia de q*ie era (Japitarn o que fezeram tornando com recado

bidé Meimam, 6c por nam., tragarem que podia paliar adiante, que fe da
gep-
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gente que faifTe da cidade nam lhe re-

creceffe perigo que do mais eítaua fe-

guro , então mandou a doze dos de
Garabia, que correílem ate as portas,
pêra ver fe lhe faiamos da cidade. Def-
pedidos eltes corredores abalou o ex-
ercito, indo dom Pedro de foufa pala

eítrada com fuás batalhas, &Nunofer-
nandez dataide por cima de hum pam
muito termofo, queferegauadagoa de
dous canos que vem do rio , os quaes
paliaram per humas quebradas que ti-

nha per que cabiam dous a dous, três

a três de cauallo, ate fe poerememhú
rolio duas carreiras de cauallo da por-
ta de Fez. Dom Pedro fe pos mais a-

cerca do muro que Nuno fernandez,
por a eítrada por onde hia lhe dar pê-
ra iflò lugar, Xerquia ficou amam ef-

querda de Nuno fernandez , a porta dos
cortidores, Garabia a porta de Cide
belabecetij , que era mais perigofa de
todas pelas acéquias , & matamorras
que tem, Abida a porta doRob. Os
da cidade, em que auia muita gente

de guerra , fairam pela porta de Fez
aos corredores que Nuno fernandez

mandara, & o melmo fezeram pelas

outras três portas, em tanta camida-
de que tiverão os nolTos aíTaz de tra-

balho em íoíter o pefo da gente , & re -

uolta da efcaramuça em que Cide mei-

mam foi ferido em huma perna, & o
adail Lopo barriga cahio com o caual-

lo & paliara mal fe lhe não acudira feu

íobrinho Pêro barriga, & os de Gara-

bia, dos Mouros morreram alguns, af-

íi dos de pazes , como dos da cidade.

Eíta peleja durou mais de quatro ho-

ras, & foi tanta a multidam de gente

de pe, & cauallo que fahio da cidade,

que Nuno fernandez , & dom Pedro
tomarão por partido recolhereníTe em
boa ordem a hum porto do rio queef-

ta junto da cidade, com todolos Mou-
ros de pazes, em que ouue muitas vol-

tas , de huma, & da outra parte com
mortos, & feridos de cada huma del-

ias. Depois de ferem no porto por fer

tam ettxeito que nam podiam pafTar íe

nam dous, & três apar, os da cidade

os começaram dapertar mais, o que

vendo Nuno ferna^flez pedio a dom
Pedro que tiuefle conta com os que
pafTauam, que elle faria roíto aos da ci-

dade, & hos deteria ate que todos fol-

iem alem do rio, o que le fez com af-

íaz trabalho, mas polto que o aperto
fofle grande, dos nolíòs não morreo
nenhum com tudo algús forão feridos,
dos mouros de pazes morreram dez,
ou doze, & foram muitos feridos por
que eftes fe meteram na efcaramuça
mais que os Chriítãos , & fezeram o
mais do negocio. Paliado aífi o vao,
caminhando o exercito em lua ordem,
os da cidade como afrontados de fe-
rem tantos, & lhe virem correr as por-
tas, &fobre todos hum alcaide que allí

eítaua dei Rei de Fez paliaram o mef-
mo vao, vindo quafi a fio commeter a
nofla gente, aos quaes fendo ja ocam- «2

po mea legoa alem do rio voltaram A-
bida, & Garabia, & após elles os da
Xerquia com alguns Chriítãos, que fe
defmandaram da ordenança, & os fe-
zeram voltar ate o rio, em que lhe ma-
taram dous caualieiros, & dez caual-
los, de que hum foi o Alcaide dei Rei
de Fez, o que feito fe tornaram perà
bandeira, que com os mais Chriítãos
eítaua fperando por elles em hum te-

fo, donde logo Nuno fernandez datai-
de, & dom Pedro de foula abalaram,
& foram cear em huma ribeira que fe
chama lhenim Iubem hahabras, qua-
tro legoas do porto. Dali foram ter a
Ebabuguederem, & Hagofdem, onde
eítiueram huma noite, & ao outro dia
foram jantar a Tazarote, onde os de
Oledambraõ lhes mandarão hum gran-
de prefente de vacas carneiros, gali-

nhas, pam & fruótas, do qual lugar fo-

raô dormir a Almedina em companhia
de Side meimam , que poíto que vieííe

ferido feftejou a todos mui magnifica-
mente. Daímedina tomou cíom Pedro
de foufa feu caminho pêra Azamor, et
Nuno fernandez dataide pêra C,afim,
onde chegou as cinco horas depois de
meo dia, auendo ja oito que dalli par-
tira. Os Portuguefes conhecidos que
fe acharam neíta jornada, deque pude
alcançar os nomes, fam dom Aíonfo

Hhh genr-
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genrro de Nuno %-nandez dom Gar- do deltas entradas que acoftumauãofa-

cia deca çoleima , dom Pedro de No- zer os Mouros delta aldeã , com outros

ronha, Martim afonío demello, Chn- que fe <~om elles ajuntauam determi-

ltouam de mello , dom Fr-ar cilco da- noii de a deltruir, & porque pêra eite

zeuedo, loam brandam, Emanuel de negocio auia milter mais gente da que

melo, Perolourenço de melo, oAdail então tinha em Arzilfo, íereueoaTan-

Lopo barriga, Pêro barriga leu íobri, ger a dom Duarte de meneies, pedin-

nho, Vafcodepinna, Aluaro do tojal, dolhe que fe ajuntallem ambos para

Diogo lopezalmocadem, Duarte lopez irem lobrella, o que fezeram aos lete

leu irmão Luiz gonçaluez , o Almoxa- dias do mes de Maio deite anno de M.
rife leu cunhado, o Feitor, o Conta- D.xv, os quaes tomando leu caminho,

dor Nuno gato, Aluarodataide, Lou- do lugar em que fe ajuntarão, manda-

renço mendez, & Froanuel cerueira, ram correr Almogaures da banda da

Diogo de faria, Sebaltiara lopez, Fer- lerra contra Arzilla pêra azedarem os

nam dominguez, George mendez da- Mouros, & os trazerem ate virem ca-

taide loam ferreira, Pêro dataide,F.ma- ir em huma cilada em que le auia de

nuel dataide, & Gonçalo de loufa. Aos poer dom Duarte com íua gente, na

mais que le nelta entrada acharam , a qual, por o caminho ler mais compri-

quem a negligencia dos que tinham a do do que cuidauam lenam pode lan-

cargo defereuer eítas coufas a el Rei çar, por lhe amanhecer antes qtre la

cegou a gloria que elles juntamente chegaíle. Os mouros da aldeã nam ar-

mereceraõ com os nomeados, faõtam recearão de decer abaixo, ondetinhaó

bem dignos de muito louuor, porche- íuas tranqueiras, aos quaes domDuar-
garem per terra de tantos imigos a hu- te fahio por baixo da ferra, & dom
ma tal, & tam memorauel cidade, & loam de huma ribeira onde lelancara,

tam metida no fertam como o efta de os quaes leguindo traselles pelo outei-

Marrocos he, de quem os feriptores ro arriba, chegarão a fom de trombe-
antigos & modernos, Gregos, Lati- tas a aldeã, polto que os Mouros an-

nos, & Arábios, tantas, & tam memo- tes de os commeterem, zombando da

rauejs coufas tem ditas, do que tudo noíTa gente, os chamauam como por

he digna de muitos mais louuores , fe defprezo dizendolhes que fobiffempe-

os delia mores quifelíem poer por ef- ra riba que la achariam quem lhesref-

cripto. pondefle, do que anojados, bradando,
arriba, arriba os leuarani ate a aldeã,

CAPITULO LXXV. fazendoos fair pela outra banda, & aí-

fi foi ganhada, & tomado o defpojo
*De como dom loam coutinho> Capitam que poderam leuar, & lhe poferam o

'Darzilla, & domT>uarte de Mcne- fogo, & a todalas outras que ha dalli

fes, capitam de Tanger foram fobre ate o rofto de Benanifa, por cima da
Alimbilia

y & a àejiruiram. ferra da outra banda de Tanger & af-

ila outras contra Benamaçuar, & lhe

ALimbilia he huma grande aldeã, queimaram duas mui fermolasmefqui-

fituada na lerra do Farrouo , na tas, & as calas deç^labem cala capitam

fralda delia, cinco legoas Darzilla, pe- que fora de Septa , quando a el Rei
ra onde defcobre de rotto. Sobreltaal- dom loaõ primeiro tomou, que tinhão

dea, de que ja tratei, foi algúas vezes as portas encouradas , & ferradas de
dom Vafco coutinho Conde de Borba grolTbs crauos de ferro, de maneira q
para a deltruir por dali correrem mui- deltroiram quali toda a feria do Far-
tas vezes os Mouros o campo Darzil- rouo, fem nenhum dos cauaMeirosqne
Ia, fazendo as mais vezes muito dan- nella moram, em que ha muitos, ik

no ahos noifos , no que continuando, bons oufar de fair a nofTa gente , tra-

feu filho dom loam coutinho, agalta- balhando cada hum de fe íaluar o mi-
lhor
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lhor que pode pelo que não captiua- zefle a outra com menos trabalho , &
ram mais de xv & matarão dez. tez ef- perigo, no que deu manifelto final, de-
ta entrada tanto efpanto pertodaater- pois do desbarato delia gente que foi

ra, & foram diílbtaesnouas a elReide a Mamora, porque lendo" no mes Da-
Fez que com toda agente defua ceua- gollo, logo determinou deSeptembro
cleira & outra fe veo peràquellas par- do mefmo anno mandar dom Yafco
tes, receofo que paflaHemosChriítãos coutinho Conde de Borba com huma
alem da ferra doFarrouo, aoqualdom armada afazer elta fortaleza de Ana-
João coutinho lançou húa cilada, fen- fe, o que nam ouve efíeto, polto que
do ja da outra banda da ferra contra pêra iílo ja el Rei tiueite feita alguma
Arzilla, mas o negocio lhe fucedeoao defpefa, & dadas as inítruçóes aoCon-
contrairo do que cuidaua, porque fe de do que auia de fazer na viajem. Mas
não encontrou com el Rei nem com tornando a elta armada de que era ca-
nenhuma da fua gente. Os nomes dos pitam geral dom António de noronha,
caualleiros que le neíte negocio Dal- hião nella mais doito mil loldadosafo-
gubilia acharam nam ponho aqui, não ra officiaes que auiaó de fazer a forta-

por minha culpa, fenam pela da carta leza, marinheiros, & moradores pêra
que o mefmo dom loam coutinho ef- la ficarem com fuás molheres, & filhos,

creueo a el Rei, na qual de nenhum na frota aueria duzentas velas, entre
delles faz mençam. nãos, nauios, gales, & fuítas, com a

mor parte da qual partio de Lisboa,
CAPITULO LXXVI. aos xlii dias do mes de Iunho dia do

bemauenturado Santo António donde
*De huma armada que el Rei mandou foi ter ao cabo de íancta Maria, & al-

ao rio da Mamora, de que deu a ca- li efperou ate os vinte do meímo mes
fitania a dom António de Noronha per dom Aluaro de noronha, & pola

Jiu ferindo da puridade pêra na bo- gente do Algarue. Os quaes todos jun«

ca dejle rio fazer huma fortaleza. tos fe fez avela, & o primeiro lugar

que viram Dafrica foi Larache, que os

ACoufaqueelRei íobre todas mais da frota quiferão cometer fe lho dom
defejaua era ter na coita do mar António confentira , que por euitar o

da Barbaria muitas villas, & lugares, aluoroco que fobre illb fe ja fazia man-
& porque ja tinha mandado fondarho dou correr de longo da coita, & aos

rio da Mamora, & informaçam per ef- xxiii dias de lunho vefpera de S. loam
pias do lugar mais feguro , em que na baptiíta chegou a barra do rio da Ma-
boca delle fe podia fazer huma forta- mora, húa hora ante foi polto. Os ca-

leza , ordenou neíte anno de M. D. xv, pitães, & peífoas conhecidas que hião

mandar a eíte negocio dom António neíta armada, deque pude alcançaros

de Noronha leu feriuam da puridade, nomes, forão dom Nuno mafearenhas,

que depois foi Conde de Linhares, ir- dom Afonfo dataide dom Aluaro de
rnão de dom Fernando Marques de vil- noronha, dom Bernardo Emanuel ca-

la' real , & a íucceífaõ fe dom António mareiro mor dei Rei , dom Gafpar dom
faleceíle nefta viajem, deu a dom Nu- loão de Noronha da ilha da Madeira,
no mafearenhas, leuando mais em fuás Garcia de mello anadel dos beíteiros

inllruiçoens, que acabada a fortaleza dafaldrilha, Perodafonleca, Lançaro-
ài Mamora, dom António lhe deíTe tedemello, António de faldanha, dom
nauios, & três mil homens para ir fa- Rodrigo de noronha, dom Pedro da-

zer outra fortaleza em Anafe a qual zeuedo, dom António feu irmão, Duar-
fortaleza defejaua elRei tanto tellana- te de lemos, Pêro moniz, dom Anto-
quellas partes , que por eflè fo refpei- nio de foufa, Triítam da íilua, Rui de

to ordenou de mandar elta armada a mello, Simão gelez lenhor da torrede

Mamora, pêra que acabada elta fe fe- donnaChamor, Francifco lopez gy-
Hhh ii ram ,
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ram , George correa , Chriftouam Iei-

tam , Fernão vaz corte Real , V icente
de melio António real, Gafpar depai-
ua , loão ferrão Inácio de bulhões , Dio-
go berrio, Pêro berrio, & loão mar-
tinz dalpoem Teus fobrinhos , Steuão
barrofo, loão da coita, Balthafardefe-
queira , Rui varella , Rui de farão , Pê-
ro vieira , Pêro gonçaluez de tauora,
Diogo butaca, que hia por meltre da
obra da fortaleza , Pêro bentes, & o
Charino. Surta a armada , mandou dom
António a Diogo berrio que com a lua
carauella pofeííe de húa banda da bar-
ra a fulta de Pêro bentes, & da outra
a do Charino, com os quaes foi Antó-
nio de faldanha , & a Berrio mandou
que como ifto fezeíle entraíle primei-
ro que todos pela barra dentro, &fof-
fe ancorar no lugar onde íe auia de fa-

zer a fortaleza legundo o regimento
que pêra iiToleuaua dei Rei, & após el-

le mandou que entraiTem Joãomartinz
dalpoem com a fua carauella queleva-
ua carregada dartelharia , & trás elles

Triítão dafylua, Rui de roello, Chril-
touam leitáo, coronéis da gente da or-

denança, aos quaes feguiaõ os capitães.

Depoisda frota fer dentro, Diogo ber-
rio foi moítrar a dom António o lugar

em que ie auia de fazer a fortaleza, ho
qual a juizo de todos pareceo pouco
conueniente pêra iíío, pelo que aflen-

taraô queíe fezeíle em outro mais per-
to da foz em que auia fontes dagoa, &
milhor poltopera defembarcarern, no
qual mandou lançar em terra dous ef-

quadrões da gente dordenança, & nu-
ma villa de madeira que leuaua , & ou-
tros petrechos necelTarios, o queíe tu-

do fez na meíma noite que entraram,
& logo ao dia feguinte depois de ter

armada a villa de madeira fe começou
de entender no fazer da fortaleza, no
que todos ajudauam aíli capitães, co-
mo toda a outra gente, com tanta di-

ligencia, que em poucos dias fezeram
a caua de catorze palmos daltura, &
vinte de boca, em que toroauam ha a-

goa da raare, &foltauam quandoque-
riam. Procedendo aíli na obra , os Mou-
ros creciara cada dia, porque Moleitu-

cer Rei deMequinez, que he duas jor-

nadas, donde íe eira fortaleza fazia a-

cudio com três mil decauallo, & trin-

ta mil de pe , & o meímo fez Molei ma-
hamed Rei de Kei, com muito maior
companhia de maneira que era tama-
nho o exercito que traziáo que cobria
a terra , duas legoas ao redor. Com tu-

do dom António nam deixaua proce-
der na obra da fortaleza, & ha acabou
quafi de todo antes dentrar o mes D»-
goílo, pofto que com muito trabalho

porque os mouros os vinham cada dia

cometer aos quaes era forçado íairem
os noíTos, em que ouue recontros com
norte de muitos de huma, & da outra
parte, & em hum delles mataram os

mouros dos noflos mais de mil, & du-
zentos, ri porque o mor danno que os

Reis de Fez , & Mequinez recebiam,
era dos nauios da frota que entrauam,
& fahiam pela barra, porque alem de
trazerem mantimentos , & coufas ne-
cefíarias pêra a obra da fortaleza, va-

rejauam com a artelharia os do feu ar-

raial , mandarão fazer na entrada do rio

huma eftancia muito forte , donde com
a artelharia defendiam o palio a todos
eftes nauios, aoquedom António acu-
dio com huma nao groíla forrada de
vigas, & lacas cheas de lãa, eltopa, &
algodam ate o lume dagoa, pêra rece-

ber os riro que vinhaõ da eltancia óc

lhe refponder com outros, & os nauios

paflarem a íaluo por detrás delia, a ca-

pitania da qual nao, & de trescarauel-

las, que defendiam elte palio, depois
de outros' a loltarero pelo muito dan-
no que recebiam da ellancia deu dom
António per derradeiío a Galpar de
paiua que a 'oíleue trinta dias, ate de
todo os mouros meterem a naonotun-
do, que foi huma das raufas de todos

começarem a perder a fperança de po-

derem mais folter a fortaleza, por lhe

começarem per elte refpeito de faltar

os mantimentos , & fer ja morta , & fe-

rida muita gente, alem da que eftaua

doente, & ter dom António recado
dei Rei dom fcmanuel, pelas informa-
ções que lhe elereueo do que palTaua,

que fe os outros capitaens afíentalTem

.que
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quefedeuia de deixar a fortaleza o fe-

zelfe, & fe tornaífe pêra o regno, no
que todos confentindo, a faltaram em
dia de fam L,ourenço dez dias Dagof-
to, em que a defordem com que íe tu-

do fez foi caufa de morrer muita gen-
te a ferro , & afogada na vafa do rio,

& fe perderem mais de cem nauios,
que per mao gouerno foram dar na
praia , de maneira que íe achou per
conta morrerem neíta viajem quafi

quatro mil homens afora muita arte-

lharia, mantimentos, & muniçoens de
guerra que ficaram na fortaleza, & fe

perderam nos nauios que deram em
leco, alem de muitas molheres, mini-
nos, & outra gente que ficou captiua
em poder dos Mouros. tLíta foi a mor
perda de gente, & munições de guer-
ra que el Rei dom Emanuel ouue em
todo ho tempo defeuregnado, ha qual
noua lhe foi dada em Lisboa, & a re-

cebeo com muita paciência, dando
por iflb graças aDeos, como o fempre
fez em todolos cafos profperos, & ad-
uerfos que lhe aconteceram.

CAPITULO LXXVII.

*Z)e como el Rei mandou Lopo foarez
daluarenga for gbuemador a índia

G5 do que na viajem paffou ate

chegar a Cochim.

A P'onfodalbuquerque fazendo pou-

co cafo de muitos capitulos& màs
informações que delle mandauam a el

Rei pelloas que per fua virtude, & ef-

forço lhe tinham enueja , miílurada

com ódio confiando na bondade dei

Rei, & nos muitos, & eftremados fer-

uiços que lhe tinha feitos, lhe pedio

per fuás cartas, que hauendo reipeito

a ter poita quafi toda a coita da índia

a fua fubgeiçam , com muitas cidades

delia , Reis ,& fenhores lhe pagarem pá-

reas, & tributo & ferem feus vaflallos,

confederados, & amigos, entre os

quaeserão Ormuz, Goa Malaca de que
podia fa7er conta como de coufa fua

própria ouuefle por bem lhe fazer mer-

cê de titulo de Duque de Goa, na qual

cidade defejaua de feapoufentar, & re-

poufar de tantos trabalhos quantos ti-

nha tomados por íeu ieruiço. No def-

pacho deite requerimento pode tanto

a induítria dos contrários de Afonfo
dalbuquerque que não tam iomente
defuiaram el Rei da boa vontade que
lhe tinha, mas ainda lhe deram a en-
tender que hum tal requerimento tra-

zia configo fofpeita de íe querer fazer

tyranno, & aleuantarífe com Goa, on-

de tinha muitos criados, & achegados
moradores, & ofriciaes que lhe que-
riam como a pai , & que íobre tudo if-

to tinha a vontade dos naturaes da ter-

ra de que era amado, & querido, &
que tendo eira cidade por íi, com os

caftellos, & fortalezas da ilha fe allia-

ria com o çabaim.dalcaô & com elRei
deNarfinga, & outros fenhores doler-

tam , & da coita, o que fe fezeiTe viria

pouco a pouco fer tão poderofo, que
os da terra fe ergueriao com elle, &
os Portuguefes que la andauaõ obede-
cerião mais a feus mandados que aos

de fua Alteza. Os quaes pareceres fe-

zerão tamanha mudança em el Rei, q
nam tam iomente lhe quis conceder o
que pedia mas antes aítentou de o fa-

zer vir pêra o regno , & mandar por
gouernador Lopo foarez daluarenga»
parecendolhe que na execuçam de fa-

zer embarcar Afonfo dalbuquerque fa-

ria todalas diligencias necelíarias , põr
faber que nam era muito íeu amigo,
aíTentado iito fe deu prefla a armada
que aquelle anno auia deir peràlndia,
que era de treze nãos , na qual alem
dos mareantes foram mil, & quinhen-
tos foldados , em que entraua muita
gente nobre. Os capitães das nãos erão
o melmo Lopo foarez, Chriítouam de
tauora, domGoterre de monrroy, Si-

mão da fylveira dom Garcia coutinho
Francifco de tauora, Aluaro telez bar-

reto, dom Ioão da íilueira , George de
brito, Aluaro barreto, Simão dalcaça-

ua, Diogo mendez de vafcogoncellos,

& Lopo cabral. Com Lopo foarez hia

Fernaõ perez dandrade na nao de feu

cunhado Francifco de tauora prouido

da capitania de húa armada que elRei
orde-
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ordenou que fe roandafle a China, & ces, quee! Rei oannopafíado, no mes

que fofiem com elle nomeadamente de lulho mandara doregno a ilha deS.

George maícarenhas & lannim rabe- Lourenço, pêra no porto de Matata-

lot que auia de ficar por feitor em Pa- na fazerem huma fortaleza, o que naó

cem, per onde Fernam perez auia de auendo efrecto , fe vieram do mefmo
paliar, ri porque eítaUa receofo, a íii porto, onde eitiuerão leis meles a Mo-
pelas nouas que teue da viajem que A- çamhique com algum gengiure , & am-
fonfo dalbuquerque fez ao mar Dará- bar que fafgataram. Tomadas em Mo-
bia, como per cartas que lhe \ieram çamhique as prouiioens, & refrelcos

de Rodes, que mandaua o Soldam de neceiiarios para a armada, Ce delpedi-

Babilonia^ fazer em Suez, & no Thor do Chrillouam de tauoia pêra çotalla,

nãos , & gales pêra mandar a índia , en- donde hia provido por capitam na va-

commendou muito a Lopo foarez que gante de Sancho de thoar que la eíta-

huma das primeiras coufas que fezelfe ua, Lopo foarez fepartio,leuando con-

depois de ter delpachada a armada em figo as duas nãos que alh achara, & a

que hauia de tornar pêra o regno , A- de que viera por Capitão Chriltouam

fonlo dalbuquerque fezefle huma via- de Tauora deu a Temam perez daq-

jemaomar Dirabia,cx.r trabalhairemui- drade, & lem tomar mais porto che-

co por queimar, & desbaratar aquella gou ao de Goa a dous dias deSeptem-
do Soldão; & porque lhe mandou que bro deite mefmo anno onde logo deu

fem duuida nenhuma pofelle em obra a poíle da capitania da cidade a dom
elta viajem, parecendolhe que era ef- Goterre de monrroi que delia hia pro-

te o próprio tempo em que deuia de uido na vagante de dom loam deca , &
defpachar Matheus embaixador da defpachou George de brito pêra Ma-
Rainha Helena, mãi doEmperadorda laca, que leuaua a capitania na vagante

Ethiopia Rei do Abexi, o mandouem de George dalbuquerque, com quem
lua companhia, & com elle por embai- mandou António pacheco , que hia

xador ao mefmo Rei, Duarte galuam prouido da capitania do mar, & man-
fidalgo de lua cafa, &doíeuconfelho, dou Diogo mendez de valco goncelos

homem de dias muito prudente , que a Cochim, que hia prouido da capiu-

o feruira, & a elRei dom loam fegun- nia, & feitoria, pêra dar auiamento a

do, em muitas embaixadas nas cortes Georgede brito, & começar logo den-
dosPapas,&dofcmperadorFedrique, tender na carga das nãos queauiam de
& Maxemiliano leu rilho, & dos Reis tomar para o regno, neítes negócios,

de França, & Inglaterra, & em outros & em outras coufas que proueo em
muitos negócios , de que fempre deu Goa, fe paliarão doze dias. O que fei-

boa conta do qual Duarte galuam te- to fe partio pêra Cochim, & de cami-

nho tratado na Chronica do Príncipe nho foi a Cananor, onde deu a poíle

dom loam rilho dei Rei dom Atonfo da capitania da fortaleza a Simão da
quinto, onde fallo na tomada de Can- fylueira que a leuaua pei vagante de
talapedra, pelo que aqui nam direi o George de mello ^ue então acabaua,

demais das calidades, ik partes dignas & a de CaU cut que então feruia Fran-

de louuar que nelle auia , mas de lua cifeo nogueira, deu a Aluarotcllezbar-

embaixada tratarei naquartapartedel- reto. Chegado a Cochim foi mu bem
ta Chronica. Prelles a frota, Lopofoa- recebido de todos, pelo cargo que le-

rez partio do porto de Lisboa aos fete uaua mas com defgollo fecreto dos
dias Dabril deite anno de M.D. xv, & mais, pelo bem que queriam a Afon-
i'em lhe na viajem acontecer coufa que fo dalbuquerque, & (obre todos dei

feji pêra contar, chegou com toda a Rei deCochim, que tomou muitomai
armada a Moçambique, onde achou mandalo el Rei ir da Índia, o que deu
duas nãos de que eram capitaens Luis bem a entender no pouco galalhado

figueira, & Pedreanes, dalcunhaFran- que fez a Lopo foarez a primeira vez
que
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que fe viram, que foi muitos dias de-
pois de lua chegada, de cuja amizade
em quanto eíteue na índia fez fempre
pouco cabedal dizendo muitas vezes
em pratica aos feus , & alguns Portu-
gueses com que fallaua familiarmente,
que pois Lopo foarez era forte de fua
condição que o melmo faria elle, & o
trataria, cam como o fezera a Afonfo
dalbuqutrque , porque fémpre cada
hum delles quifera o que outro que-
ria, com a qual conformidade de von-
tades todos eram contentes, & el Rei
dom Emanuel feu irmam milhor fer-

uido, & fua fazenda acrecentada.

CAPITULO LXXVI1I.

1)o nafcimento do Infante dom 'Duar-
te , Cs das calidades defua Realpef

Joa y Csjilhos que deixou.

EStando el Rei em Lisboa pario a

Rainha dona Maria fua molhemos
paços da ribeira , o Infante dom Duar-
te, aos vii dias do mes de Septembro
do anno do Senhor deM.D.xv. O qual

Príncipe foi mui inclinado a letras, &
armas, grande caçador, & monteiro,
èc muito muííco, eratam dado ao mon-
te que por matar hum porco montes,
ou hum veado dormia muitas vezes

veitido no campo, do que reprehendi-

do, per hum feu familiar, lhe relpon-

deo que os homens não podiaó bem ex-

ercitar a guerra fe na mocidade fenão

acoítumaifem ao trabalho da caça , por-

que com eíte fe faziam abiles pêra po-

derem fofrer todolos outros, Foi cafa-

do com dona lfabel, filha de dom lai-

mes Duque de Bragança mulher mui
difcreta , bem inclinada , dotada de

muitas virtudes, .& muito Catholica

Chriítãa. Eíte cafamento contratou el

Rei dom loam terceiro , com dom
Theodoíio irmão deíla fenhora , fendo

j* feu oai delles ambos falecido, ho qual

dom Theodofio, pelograndeamorque
lhe tinha, &defejode a vercafadacom
hum tam virtuofo Príncipe, entre ou-

tras coufas que lhe deu em cafamen-

to , foi a villa de Guimarães, como

titulo de Duque. Forão ellas vodas ce-
lebradas no anno do Senhor de M. D.
xxxvi.annos, em Villauiçofa, lugar do
melmo Duque as quaes el Rei foi pre-
fente com os Infantes ff us innãos , òc

os mais dos lenhores deites regnos. O
aparato deitas feitas foi tamanho que
com alfaz trabalho o poderá hum Rei
fazer com mor magnificência. Viueo
elte Príncipe depois de caiado quatro
annos, com muito amor dantrelle, &
fua molher. Faleceo na cidade de Lií-

boa em húas cafas que eitam apar dos
eitaos, onde el Rei leu irmam entam
poufaua, deixando de feu matrimonio
duas filhas, dona Maria quecafoucom
dom Alexandre Farnes , Príncipe de
Parma & dona Catherina que cafou
com dom loam Duque de Bragança,
Princefas dignas de muitos louvores pe-
las grandes calidades, & virtuofas par-

tes que em cada huma delias ha. E a In-

fante ficou prenhe de quatro meies da
qual emprenhidaõ pario em Almeirim
no mes de Março feguinte, depois do
falecimento do infante hum filho a que
poferamnome dom Duarte, que heao
prefente Condeítabre deites regnos,
& Duque de Guimarães, Príncipe em
que a natureza ategora tem dado mof-
tras da boa Iperança que fe delle pode
ao diante ter. Antes que eíte virtuofo
Infante dom Duarte falecelíe , ou por
reuelayam ou per qualquer outro mo-
do, dixe a feus irmãos, & alguns feus

criados, & familiares o tempo em que
auia de morrer, & fe lho queriaõ def-

periuadir então lhoarirmaua mais. Foi
muideuoto, & abílinente, & trouxe
muito tempo hum iilicio entre a car-

ne, & a camifa , com tanto fegredo
que nunca fe pode faber pelas peílbas

que o veítiam, & defpiam, lenam per
ocaliam , poucos dias antes que falle-

ceíle. Eftando doente , depois de ter

recebido os Sacramentos da Egreja

,

& feito todolos aòtos de Chriftaõ, di-

xe húa fegunda feira aos que com elle

eitauam, que dali a dous dias auia de
morrer, o que aíli foi , porque fpirou

a quarta entre as dez, & onze horas

do dia, hauendo onze que adoecera.

Fa-
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Faleeeo aos vinte dias Doítubro de elle era Rei de Malaca, que lhe os

M. D.xxxx, em idade de xxv. annos

,

Chriílãos tinham tomada per força,

leuaramno a enterrar ao Morteiro de & que aquelles que lhe aflim traziam

Bethelem os irmãos da Mifericordia, prelos eraõ feusvaíTallos que lhes man-

acompanhado de toJa a Corte , Or- daua que dalli por diante, onde quer

dens, & Clereíia da cidade. que os, achalfem lhes fezellem muito

boa companhia , porque fazendo o

G AP1TULO LXXIX. contrario os mandaria caitigar iitoper

palauras tão afperas , q parecia aquel-

*De como' por mas informações George les que lhe leuauáo prefos fer aquillo

dalbuquerque mandou degolar por a melma verdade , aos quaes mandaua

jujttça el Rei de Campar lê de hu- dar de comer o tempo queali eltauão,

ma batalha que osnoffos ouueram no & fazia mercês dizendolhesque letol-

mar com a gente dei Rei de Btutam. fero embora, que fperaua em Deos íer

cedo lenhor de Malaca, como o ja fo-

A Trás fica dito como no começo ra, por lho afíi ter prometido Abedal-

/\ do anno de M. D. xiiii. defpacha- la feu filho Rei de Campar , per cuja

ra Afonio dalbuquerque prouido da induftria , & faber fperaua antes de

capitania de Malaca George dalbu- poucos dias , não taô fomente cobrar

querque feu primo, & o quepafiou no a cidade, mas ainda a fortaleza, & ma«

caminho ate la fer, & de como deu a tar todolos Chnftãos que alli achalTe.

. polle do officio de Bendara a el Rei Eitas nouas fe começaram defpalhar

de Campar com titulo de Macubume, em Malaca de huma peffoa em outra

que he dignidade como entre nos Vi- ate chegarem ao capitão George dal-

cerei, per cujo refpeito fe matou a íi buquerque, & a Bertholameu peref-

mefmo Ninachetu , que feruia o ofti- trello que entaò chegara dalndia pro-

cio deBendara. Morto Ninachetu, ef- uido de feitor, & prouedor da fazen-

tando el Rei de Campar era políe pa- da, do qual os rilhos de Ninachetu erão

cifica deite orficio, & a terra toda con- grandes amigos, que por vingarem a

tente do modo, & ordem que tinha morte do pai lhe afirmaram fer aquel-

afli com os Mouros como com os la noua verdadeira, & que tinham dií-

Gentios, el Rei deBintão, pola gran- fo certeza, òcauifosque lhe mandarão)

de perda que recebia per todo o trato de Bintam algús nauios que la tinham,

flaquellas prouincias íe reduzir a Ma- Com efta informaç m que teue por

laca , determinou per qualquer modo verdadeira, fe foi Bertholameu peref-

quepodeíTe lhe ordenar a morte, pol- trello a George dalbuquerque, que o
to que fofTe feu genrro; & porque fa- também quis laber dos mel mos filhos

bia quaõ bemquitto era, afii dosChri- de Ninachetu os quais íe o bem afir-

ítãos, como dos Gentios, & mouros, marão dantes , muito milhor o feze-

pela qual caufa acharia mui dificulto- ram ent.im , pelo que a inllancia de
íamente quem per dinheiro o quifelle Bartholaroeu pereítrello ,

que foi o a-

mataraferro, ou coro peçonha, tomou eufador principal deite innocente Rei,

outro caminho bem dilíimulado , & allentou de o mandar degolar per jul-

mui defuiado deite mandando aos ca- tiça. Oque concluidoentrellciambos,

pitães defuas lancharas que lhetomaf- & alguns outros que os queriam com-
fero alguns barcos de Malaca, & lhos prazer, fem nenhuma forma, nem or-

trotixellem com agente, o que elles demdejuftiça mandou a George bo-
fezeram per algumas vezes, aos quaes telho que folie a fua cafa, &lho trou-

depois de os trazerem a Bintam elle xelfe prefo, do que le elle exeufou,
fazia muito gafalhado, reprehendendo porque era feu amigo, & o conhecia
perante elles os capitães que lhos tra- por bom homem, & leal aos Portu-

ziam duendolhes que bem fabiaõ que guefes, dizendo a George dalbuquer-
que
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que que nam acertaua em fazer o que ca, por fer mui bemquiíto , & tratar

fazia, porque alem dei Rei de Campar fempre feu ofticio com muita juítiça,

íer innocente do que lhe punham na & verdade, do que fuecedeo que deí-

cidade per lua morte auia dauer mais confiados os mercadores da fe dos
reuoltas, & trabalhos dos que ouuera Portuguefes , poucos a poucos fe co-
pela morte de Vtetimutaraja que A- meçaram diflimuladamente a fair da
fonío dalbuquerque mandara jultiçar. cidade dando nouas do que pafiaua,

Mas eltas razões não o poderam de- pelo que nenhum mercador oulaua vir

uirtir do que tinha aumentado, mandan- a Malaca, de modo q em pouco tem-
do a George botelho , que fopeoa de po ouue tanta falta de mantimentos
cafo maior & perda de todos feus orti- que pereciam muitas peiloas a fome, a

cios, & bens foffe da parte dei Rei lo- qual necefíidade quis o capitão acudir

go prender el Rei de Campar , & lho com o credito , & induftria de George
trouxeffe dentro a fortaleza, o que af- botelho que mandou ao rio de òiaca

ii fez, diílimulando com elle, dizen- com hum nauio, & duas lancharas, o
dolhe que o mandaua chamar o capi- qual por fer muito conhecido per to-

táo pêra tratarem coufasquecumprião das aquellas partes, &tidopor homem
a íeruiço dei Rei, & bem da cidade, de verdade, &faber bem alingoa, fez

Depois de íer na fortaleza, o capitão tanto com hum fenhor dos principaes

o começou de reprehender dos erros, que vivem por aquelle rio a riba (pof-

em que lhe dixeram que cairá, & lhe to que fofíe fubjecto a el Rei de Bin-
fez ler a inqúiriçam que diflo manda- taó)queouuepor bemosdasiuasterras
ra tirar , o que elle tudo contrariou, tornarem a leuar mantimentos a Mala-
pedindo que lhe deíTem tempo pêra ca , & quaisquer outras mercadorias
prouar, que aquillo que lhâ punham que tiuellem, & o mefmo alcançou do
era falío, & enganos dei Rei de Bin- fenhor de Menancabo, que he quali

tam feufogro, pelodefgoíto que tinha na ponta da ilha de Samatra, defronte
delle leruir de Bendara, &Macubume de Malaca, da banda do Sul donde
daquella cidade, o que lhe nam apro- vem aquella cidade ouro dehumasroi-
ueitou, porque nem lhe derão lugar a nas, em que a boa cantidade delle, o
proua, a qual elle pedio que lhe dei- que também fezerão por amor delle

xalTem dar da cadea nem ouvir teíti- outros lenhores daquellas comarcas ao
munhas que logo appontou pêra fe fa- redor, de maneira que afli as merca-
ber que era innocente , lem culpa do dorias, como as vitualhas tornaram em
que lhe punham, mas antes foi logo poucos dias ao preço que dantes tinhão.

com boa guarda leuado da fortaleza, Andando afíi ocupado neftes negócios

com pregam a praça, onde o degola- mandou el Rei de Bintam dizer per

ram , pedindo publicamente, diante hum meffageiro ao Senhor de Siacaíeu

de todo o pouo que alli eftaua, juítiça vafTalo, que fe lhe deffe a cabeça de

a Deos de quem o fazia morrer lem George botelho, o cafaria com huma
caufa. O caftigo da qual injulliça pare- fua filha, porque elle era o que lhe fa-

ce que quis logo Deos executar, mof- zia a guerra mais que nenhuma outra

trando íer ha mor parte da culpa da pefíba, o que quifera poer em obra,

morte daquelle innocente de Bartho- mas a traição lhe foi deícuberta per hu
lameu pereftrello, porque xvii dias de- homem daquella comarca que fora feu

pois de o terem juftiçado morreo elle captiuo, & elle foltara fem lhe leuar

de morte mui acelerada, exemplo pa- refgate. Trás eíte meílageiro , que el

ra os homens deuerem de feguir mais Rei de Bintam mandou a Siaca, def-

a razara, & verdade, que não os ape- pachou doze lancharas pêra irem em
tites da vontade, mifturados com vin- bufea de George botelho, do que Geor-

gança. iLtta morte dei Rei de Campar ge dalbuquerque foi auifado, pelo que

foi muito ientida pelos mais de Mala- mandou armar noue lancharas, de que
Iii deu
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deu a capitania a Franciico de mello o ordem que lhe parecia fer feruiço de
galego dalounha, pêra fe ir ajuntar com Deos, & dei Rei dom Lmanuel, o que
dle onde quer que eftiutlle. Osoutros labiuu per todalas prouincias vizinhas,

capitães eram, Franciico fogaça, lo^.m muitos ienhores da Feriia, 6c Arábia

íalgado, Carlos carualho, Chriltouão o mandaram viíitar por feus embaixa-
diaz, Diogo mendez, Diogo dia/,, & d<-res c >m prefentes,& outros vieraó

outros dous Portuguefes. Oqueíaben- em petfoa velo, pela fama que delle,

do elReideBintaó, mandou logo fair, & de luas grandezas, & estorço tinhão.

alem das doze lancharas que ja tinha Ncite tempo fefpalharam nouas como
mandidas fobre George botelhoxxiv, os Rumes fe fazião preítes no marDa-
pera irem pellejar com Franciico de rabia para com humagrolía armada vi-

mello, com as quaes todas fe encon- rem fobre Ormuz, mas ainda que fe

trou, &ouue huma cruel, &brauaba- não tiueifem por mui certas, tomou
talha em que os desbaratou, & matou delias Atonfo dalbuquerque achaque
muitos delles, mas nam foi fem perda pêra mandar pedir empreitada a el Rei
dos nolíos dos quais morreram n\ pel- toda a artelhana que tinha na cidade,

lejad >us Portugueles& depois era Ma- pêra poer na tortúleza, & nas nãos, o
laca das feridas xxxv , & dos Malaios que fez mais pola ter em leu poder,

muitos, com a qual vitoria fe tornou qtre por neceilid^de que delia tiueíTe,

Franciico de mello a Malaca, &Geor- a qual el Rei & Raix nordim , lhe lo-

ge botelho ficou fora do perigo que fe go mandarão entregar toda, íem a if-

lheordenauafemofaber, qdahi apou- ío poerem nenhuma duuida. líto feiro

cos dias, depois de ter mandadogram dom Garcia de noronha leu íobrinho

iomraa de mantimentos a cidade, fe lhe pedio licença pêra fe vir pêra o reg-

tornou com muito refgate douro que no, quelhedeu.òjembarcaçam emhu-
fezera com os de Menancabo onde a- ma nao, naqual lhe mandou que leuaf-

chou George de brito
( que como a fe quinze Reis cegos com luas molhe-

traz dixe ) Lopo foirez deipachara de res , filhos , & criados que eltauam em
Goa pêra ir feruir a capitania da torta- Ormuz, per.* os em Goa entregar ao
leza de que vinha prouido de Portu- capitam, a quem lcreueo que ostiueí-

gal, donde partira a fete dias Dabril, fe a bom recado, & lhes delle tudo o
& chegou a Malaca na rira de Ouctu- que lhes folie neceilario o que fez por
bro, do mefmo anno de Mil , & qui- nam ficar da calta deites Reis lenam
rthentos, &quinze, coufa que depois, ho que regnaua entam, pornaórecre-
pe n dantes aconteceo. cerem no regno algumas reuoltas , &

aleuantamentos , porque eites todos
CAPITULO LXXX. eram herdeiros, & feus filhos delles,

os quaes hos tyrannos, que gouerna-
'De como Afonfo dalbuquerque onue uam ja de muito tempo atras aquelle

dei Rei "Dormuz toda a artelharia regno, tinham por coitume, para mais
que ttuba na cidade, ® mandou dom a lua vontade tyrannizarem tudo el-

Garcia a Coehim prouido da capita- legerem muito moços, & como eites

nia dirmada que auia de vir para o regnauam cinco, féis meies, ou hum
regno, com quem mandou os Reis cc- anno ao mais os cegauam, pondoos
gos Dormuz,, o que feito fe partio todos em boa guarda por lhos naõ fur-

perà índia, onde faleceo em cbegan- tarem, & alli cegos lhes dauara tudo o
go a barra de Goa. que lhes era neceíTario, da renda do

regno. Com elta companhia partio

MOrtoRaixhamed, como fica di- dom Garcia de Ormuz aos vinte dias

to , as coufas Dormuz começarão Dagoito , deite anno de M. D. xv. le-

tomar o termo que Afonfo dalbuquer- nando poderes de Afonfo dalbuquer-
que defejaua, que era poerife tudo na que para fazer a carga das nãos que a-

uiam



dei Rei dom Emanuel. 435*

uiam de ir para Portugal de que lhe fonfo dalbuquerque no que tocaua a
deu a capitania. Partido dom Garcia lua alma, dizendo logo a Diogo fer-
chegou com bom tempo a Cochim, nandez debeja que ate o outro dia fe-

onde andando ocupado no que com- zelle preftes a naoFrol daroia, deque
pria ha carga das nãos chegou Lopo era capitão per* íe ir nella caminho
íoarez, que mudou o poito a tudo o da Índia , onde defejaua morrer , &
que elle fazia, do que deígoítolo nam íobre tudo na cidade de Goa, & o
quis mais entender em nada, polloque mefmo mandou dizer aos capitães que
lho Lopofoarez encomendalle. Afon- com elle auiam de tornar , & a el Rei
fo dalbuquerque antes da partida de Dormuz per Pêro dalpoem, & Ale-
dom Garcia íe começou achar mal de xandre dataide , pedindolhe que lhe

camarás, cauíadas, ou dotrabaiho, ou perdoalle por íenão ir deípedir delle,

da idade, eitas o deixaram per alguns que o rezera de boa vontade íe lua
dias : mas depois da partida de dom doença lho conientira, mas que íe lhe
Garcia lhe tornarão mais fortes , de Deos delle laude , elle o tornaria ain-
que pouco a pouco leachaua cada vez da a ver, & que por luas coufas em
pior, fentindo era li que aquella pode- quanto viuelfe, faria como por coufas
ria ler a derradeira, mandou chamar de próprio rilho, em cuja conta o ti-

todolos capitães, & per antePero dal- nha, que lhe encomendaua Pêro dal-

poem fecreurio dalndia lhes tomou a buquerque leu lobrinho, que deixaua
íe, que morrendo elle obedeceííem to- por capi-tam daquella fortaleza , pêra
dos a quem declaralle por Gouerna- que em tudo o ajudaffe, & íauorecet-
dor da Índia, íegundo os poderes que le como delle fperaua, que elle o íer-

para íilb tinha athe el Rei leu Senhor ueria em tudo muito bem, por lho elle

prouer como o por bem tiueile , do alli deixar encomendado íobpena de
que todos lhe fezerao preito, & me- luabençam. EIRei ficou mui triitepe-

iiagem de o alli fazerem fem nenhum la íubita partida de Afonfo dalbuquer-
delles a iflo poer duuida, doqueman- que, & muito mais por íaber quam
dou fazer hum ailento pelo mefmo Pe- maio trataua aquella doença, & com
10 daipoem em que todos aííinaram. as lagrimas nos olhos relpondeo a Pe-
líto acabado fez logo íeu teílamento, ro dalpoem , rogandolhe que da fua

em que ordenou as coufas que com- parte dixeire a Afonlo dalbuquerque
priam a fua alma , tomando os Sacra- que nenhuma noua tanto ao contrairo

mentos da Egreja, como Gathoiico de íeus defejos lhe poderam dar como
Chriitão. O que feito, chamou leu fo- aquella, mas que a efperança de o ain-

brinho Pêro dalbuquerque, & lhe di- da poder ver o confolaua, que Deos
xe que pela connança que delle tinha, foife lua guia, &lhe de lie muita vida,

& faber que el Rei Dormuz, & Raix pêra o tornar a ver naquella cidade &
nordim, & os demais da cidade lhe que em quanto vieííe oulharia lempre
queriam bem, & os Portugueíes, por pelas couía dei Rei dom Emanuel, &
ler tam bomcaualleiro como era, foi- íuas delle como de pais, em cuja con-

gariam de ficar com elle, lhe fazia mer- ta os tinha. Tornado Pêro dalpoem,

ce da capitania daquella fortaleza em Afonfo dalbuquerque fe defpedio de
nome dei Rei dom Emanuel feu fe- íeu fobrinho Pêro dalbuquerque, òc

nhor, a qual lhe entregaua logo, & o dos outros capitães, & gente nobre

regimento &gouerno delia, porquan- que alli auia de ficar o que feito feem-

to elle nam tinha ja forças corporaes barcou por euitar vifitaçóes
, que ja

pêra o poder fazer. Pêro dalbuquer- nam lhe contentaua nada per reípeito

que lhe teue em mercê a honrra que da muita fraqueza que em li fentia pe-

Ihe fazia , & confiança que rnoltrara lo que mandou logo levar ancora , Sc

ter delle, começando logo a entender foi lurgir numa legoa da cidade, onde

no que compria a feu cargo , & A- efteue dous dias elperando pelas nãos,
lii ii &
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ik gales que "com elle auiaõde ir c que o qual a paíTnuroda, filado nas chu-

tudo preltes fe tci auela, hum fabado fas que compriaõ a faluiçam de fua al-

pela manham dez, dias do mes de No- ma lendo a tudo preleme Fero dal-

bro, a qual hora chegou a lua nao A- põem, que deixou por leu teitamen-

cem ale com duas terradas em que lhe reiro , ik tendo feitos , ik compridos

elRei mandnua muitos refrefeos, com todolos actos de bom chriilam, ouue

a| qual lembrança fe alegrou, & pelo Deos por bem o domingo unte manhã
mefmo Acem ale refpondeo ao reca- xvi dias de Dezembro deite Anno
do dei Rei, tendolhe em mercê o pre- mil ik quinhentos , ik quin/.e , o cha-

fente, &alli a Acem ale, como aosre- mar delta vida peia a lempit-írns. Co-
meiros, mandou dar vinho, dinheiro, mo le na cidade loube de iua morte

& algumas peças com que le tornarão, acodio a praia huma multid;un degen-

contentes dallt tomou leucaminho pe- te de mediu a Chriltãos , Gentios, &
rà Índia, & fendo a traues de Calaiate mouros, fazendo por elle grandes cho-

veo ter com elle humaterrada, que vi- ros, ik plantos cada hum * feu modo,
nha de Dio com cartas de Side hale, porque os mais deites o tinliaó por; v,

ik de hum embaixador do Xeque If- pelos mimos bens que a todos fa/.ia,

mael, porque o auiiauam como Lopo & alli fperam pelo corpo pe:a o com-
íoares eia chegado a Goa com titulo panharem a fepultura que elle orde-

de gouernador da Índia, & que el Rei nou a teu telhmento que folie na ca-

dom kmanuel o mandaua ir pêra For- pella de noila Senhora da Concepçam
tugal , Afonfo dalbuquerque alterado q elle mandou fazer lobela porta per-

com elta noua , conhecendo que vir que entrara n> cidade quando a ga-

Lopo foarez por gouernador, era ne- nhou aos mouros, onde foi leuado

gocio foriado por teus imigos, aleuan- com as cerimonias deuidas a huma il-

tou as mãos pêra o Ceo dizendo em luítre peiíoa veltido no habito deSan-

alta voz Deos feja louuado , mal com ctiago, de cuja ordem era coramenda-
os homens pêra mor dei Rei, mal com dor. Por fua morte moltraram muito

el Rei pêra mor dos homens. Líta no- fentimento os Reis de Calecut, Cana-

ua fez tanta impreiram nelle, quelogo nor, & Coulam, ik lobre toJos o de
dixe que feus trabalhoserãoacabados, Cochim que era muito (eu amigo, &
& que Deos per lua mifericordia lhe o mefmo fe lentio no C,abaim dalcão,

tinha ja concedido o delcanfo delles, (k em Miliquiaz lenhor deDionãopor
o que dito (creueo huma carta a el Rei lhe eítes dous quererem bem , íenam
em que dezia. Senhor icreueo a voífa pela grande eítima em que o tinham,

alteza com faluços que helinal de mor- mas lobre todos deu mores moltras

le. Neltes regnos tenho hum rilho, pe- Xurandar Rei de Ormuz, quando lhe

colhe que mo faça grande como meus deram as nouas de leu falecimento,

leruiços merecem, os quaes lhe eu hz porque o chorou muitos dias, èefe en-

cora minha leruiçal condiçam , pelo çirrou & tomou do ao f.u modo. De-
que a elle mando que lobpena de mi- pois da morte de Afonfo dalbuqu.r-

nha bençam volo requeira, & quanto que chegou aludia Afonfo lopez da

as coutas da índia ellas fallaram por fi, coita, que el Rei dom Emanuel dLi-

(k por mim. Defpedida a terrada, fe- pachara do regno na rim do mes Da-
gu\o fua viajem , & fendo a vilta de bril com cartas per elle ,

porque lhe

Goi.fentindo em loa difpolição fe lhe efereuia que eltaua arrependido de o

chegar â hora da morte, mandou a mandar vir, que fe folie fua vontade

hum leu cr.iado que no bargantim fe podia ficar na Índia em qualquer for-

adiantaffe, ik iV^e folTe chamar Kr. Do- taleza das que quilelfe, iilento de Lo-
tningos, vigário gv*ral feu con fedor, que po foarez, ik que na fua vagante lhe

veo ter com ellefaibndo anoite, amef- mandaria a gouernança da índia, com
ma hora em que íurgio na barra, com titulo de Vicerei. titã boa vontade

que
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que el Rei tinha de nouo concebida
em feu peito com defejo de fazer mui-
tas mercês a Afonfo dalbuquerque,
poito que por íer ja defunto lhe nam
podefle aprouenar, fcllo aeilefilhode

que faz mençam na lua carta, que fe

charoaua Brás dalbuquerque, a quem
per lembrança dopai, elRei mudou o
nome de Brás em Afonlo, & lhe fez

muitas mercês de tenças, & juros. Ha
cilada do qual Afonlo dalbuquerque
eíle íeu filho, por lho elle alli mandar
em leu tcltamento fez trazer da cida-

de de Goa a de Lisboa no anno de M.
D.Lxvi. em duas r.aos , & foi polia

na h.greja da Caía da Miíericordia, &
a tresiadar.im aoMuíteiro de noíla Se-

nhora da Graça da Ordem de Saneio
Agoítinho dos Ermicães , com tanta

pompa, & lolemnidade quanta a hum
tam magnânimo, ècvictorioío capitam
conuinha onde a íepultaram na capei-

la mor da mefma egreja que lhe osre-

ligiofos concederam pêra fepultura,

& jazigo delia, ék delle, & de feusdef-

cendentes, pela qual graça lhes doctou
cincoenta moios de trigo de juro. A-
companharam eita cilada da tgreja da
JMitericordia ate o Moíteiro onde jaz,

todolos irmãos deita Contraria, & as

Ordens de lancto Auguitinho, & de
S. Franciíco da obleruancia, & os Có-
negos, & Cabido da Se de Lisboa, &
a Capella dei Rei, com a mais da No-
breza do regno que fe entam achou
em Lisboa, & gram parte do pouo da
cidade, contando cada hum as faça-

nhas deite iliullre capitão , o qual au-

to ie fez hum domingo depois de jan-

tar dezanoue dias do melmo anno de
M. D. xxxxxxvi. Do difcurlo da vida

do qual Afonlo dalbuquerque, com-
pôs eite feu rilho Afonio dalbuquer-
que hum liuro a modo de commenta-
rios, em que mui per eítenio conta
todo o proceilo das couias, & caíos

que lhe aconteceram em quanto vi-

ueo.

F I M
DA TERCEIRA PARTE DA CHRONICA

do I 'eliciílimo Rei dom Emanuel.
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QUARTA PARTE
C H RON I C A
felicíssimo rey

D. EMANUEL
DA GLORIOSA MEMORIA,

A qual por mandado do SereniíTimo Príncipe r

, ho Infante D. Henri-

que feu Filho , ho Cardeal de Portugal , do Titulo dos San-

tos Quatro Coroados

DAMIAM DE GÓES
Collegio tk compoz de novo.

de Sá de menefes ( de quem ja atras fiz

algumas vezes menção ) avifitalo , que
o achou em Madrigalejo aldeã da ci-

dade de Trugilho, muito doente, on-
de morreo a xxiij dias de laneiro do
anno doSenhor, de M.D.xvi. do que
lendo el Rei auifado por cartas do mef
mo loam roiz lhe deípachouhutncor-
reo , com carta pêra a Rainha Germa-
na, molher dei Rei dom Fernando, &
pêra o Infante dom Fernando , filho dei

Rei dom Phelipe , ce neto do rccímo
Rei dom Fernando, &aífi pêra elguns

grandes, &fenhores de cr.ílella, m?.n-

dandolhe que os vilitaííe em peflba,

eftando na corte, & comunicaííe, &
trataíTe com tiles algúas coufas de feu

feruiço, o que elle fez muito a vonta-

de dei Rei, em efpaço de oito mefes
Kkk. qu -.

CAPITULO I.

<
])e como cl Rei mandou vifitar el Rei
dom Fernando per loam Roiz de Sdt

por ter novas que ejtaua muito doen-

te , daqualdoença fe finou, \ê> de co-

mo mandou 'Fero correa por embai-
xador ao Emperador Maximiliano ,

ÊS doutras particularidades.

TANDOelReidom
Emanuel em Almei-
rim, lhe veo recado

como el Rei dom Fer-

nando feu fogro, in-

do de Palencia para

Seuilha, adoecera no

camin ho, & que a doença era perigo-

fa, pelo que delpachou logo Ioão roiz
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que !a andou, & porque nefte tempo
ltaua dom Carlos , Archeduque dauf-

tria, filho mais velho do ditoReidom
Phelipe, em Flandes, efcreueo el Rei
logo a hum leu criado, per nome Rui
feiDandezdalmada, que naquellas par-

tes ltaua em leu feruiço, que o auifaf-

íe de todalas coulasque podede alcan-

çar, que Ce la tratauam depois do fa-

lecimento dei Rei dom Fernando, &
alguns dias depois defpachou por em-
baixador, ao Emperador Maximilia-
no, que também eltaua em Flandres,
Pêro correa. Ornais fubltancial de fua

embaixada era tratar cafamento do Ar-
cheduque Daultria dom Carlos com a

Infante donna Ifabel fua filha , & do
Príncipe dom Ioão feu filho com a In-

fante donna Leanor irmãa do meímo
domCarlos. No que não podendo Pê-
ro correa tomar concluíaõ o mandou
el Rei vir pêra o regno, Icreuendojhe
que deixaffe o carrego dalgumas ou-

tras couías que lhe ficauão por acabar

a Chriltouãc) barrofo veador da cala do
Emperador Maximiliano. Eíte Chrií-

touão barrofo conheci eu ainda, &vi-
uia na villa de Dendremonda no con-
dado de Flandres, & fora criado da
Inlante donna Ifabel filha dei Rei dom
loam da boa memo-ia , molher do Du-
que Phelippe de Borgonha dalcunha
o bom, per cuja morte ficou com o
Duque Charles, feu filho cujo veador
depois foi, & do Emperador Maximi-
luno, & dei Rei Phelipe feu filho, &
do Emperador dom Carlos V. filho do
dito Rei Phelipe , feria homem de cen-

to, cc vinte annos pouco roais ou me-
nos quando o conheci, taó perfeito, &
inteiro em leu juízo, & boa dilpoiição

como fe fora de quarenta, de quem el

Rei dom Afonfo quinto, & el Rei dom
loão fegundo feu filho & el Rei dom
Emanuel fe feruirão naquellas partes

em negócios de muita confiança. Nef-
te anno de M. D. xvi. mandou o Papa
Leão decimo, hum breue a elRei da-
do em xvi delaneiro perque recebia o
Infante dom Afonfo feu filho no nu-
mero dos Cardeais com titullo de fan-

8a Luzia, como ja rica dito que lhe

depois mudou no de fam Brás, & afli

lhe mandou outro porque concedeo
que a Rainha donna Ifabel molher dei

Rei dom Dinis fe podede fazer offi-

cio, i9 pintar fua imagem nas Fgrejas

do Bifpado de Coimbra, por eltar fe-

pultada no molteiro de lancta Clara da
mclma cidade, & ilto fem ler ainda

canonizada, & concedeo mais o Papa
a el Rei o Padroado dos meftrados de
feus regnos, & que fua nomeaçam íó-

mente abaltajle por aprefentaçáo, &
confirmação, fem ler mais necellaria

outra algúa prouilaõ de Rorrva, & lhe

mandou outro breue perque lhe con-
cedeo, que as dizimas do Priulde rouja,

& de quaeíquer outros que quilelle

abrir foliem pêra a ordem do niettra-

do de Chriltus, o que tudo folicitou

dom iMiguel d?, fylua , filho de dom
Diogo da fylua de menefe* primeiro

Conde de Portalegre, o qual dom Mi-
guel foi depois Bifpo de V ifeu , & Car-

deal em Roma, & legado deRauena.

CAPITULO II.

*Dc como fc reformaram as fazes de

Coulaõ, & Lopo foarez mandou Si-

mão dandrade a Ormuz., 8J após el~

le dom Aleixo de menefes, Çf; defpa-
chou Fernão perez dandrade perd
China , Ç*> do que pafarão Llnim ra-

belot empacem^ £f> Anrriquc leme na
viajem de Martabam.

NA terceira parte defta Chronica
leixamos Lopo foarez daluaren-

ga ,
gouernador da Índia em Cochim,

onde chegou em Septembro do anno
palLdo, de 1Y1. D. xv, & porque Cou-
laõ ltaua aleuanudo mandou logo em-
baixadores a Rainha, que gouernaua
por leu filho fer moço, osquaesaílen-

tarão com ellapazacondiçaóqueraan-
daffe fazer a fua culta a Égreja do A-
poltolo S.Thome que os mouros der-

ribarão quando aconteceo o negocio,
em que matarão António defa, & ou-

tros Portuguefes, como fica dito, &
que a renda que tinha elta Egreja , &
terras lhe foliem reítituidas, & que a

Rai-
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Rainha pagaíTe em fatisfação da fazen-

da que os da terra tomarão dei Rei, &
a feus valíallos, naquella rebelião, qui-

nhentos Bahnres de pimenta , que fa-

zem dous mil quintaes do noíic» pefo,

& fe obngaiie a dar carrega a todalas

nãos dei Rei que folTem carregar a feus

portos primeiro que as dos mouros,
pelo preço deCochim, aoque tudo fe

a Rainha obrigou, ik os contratos que
fe diílo fezerão , forão aílignados per el-

la , & pelos gouernadores do regno , &
aíii pelos nollòs embaixadores, o que
allentado , & entregue a pimenta fe tor-

naram a Cochim, donde dalli a pou-
cos dias partio dom Garcia de Noro-
nha com as nãos que tornaram pêra o
regno, de que erão capitães elle de
numa, & das outras quatro dom loam
deça, George de melio pereira, Pêro
mafcarenhas , & Fnnciico nogueira,

que todos vieram ha faluamento. Deí-
pachadas eítas nãos Lopo foarez par-

tio de Cochim pêra Goa, & de cami-

nho foi a Calecut, onde fe vio com el

Rei, &retificou com elle as pazes que
tinha alternadas com Afonfo dalbu-

querque, dali fe foi a Cananor prouer
em algúas coufas que o tempo reque-

ria, o que acabado foi ter a Baticalla,

onde os da cidade ho feítejarão mais

doacoltumado, pelo receo quetinhão
de os caftigar, por refpeito de terem

mortos em hum arroido vinte quatro

portuguefes, que hiam em a naoque
alli mandara carregar de mantimentos
peraOrmuz, deque era capitáoSimão

dandrade que ja era partido com fua

carga, & pêra mais defculpa deite ca-

foogouernadordacidade mandoutres
mouros velhos prefos a Lopo foarez

pêra que os caftigaíTe a fua vontade,

por lerem os que caufaram as brigas,

em que morreram aquelles Portugue-

fes, do que Lopo foarez fatisfeito lhos

tornou a mandar, & le fez a vella pa-

ra Goa. Noqual caminho lhe deu hum
temporal com que foi ter a Anchedi-

ua, donde defpachou dom Aleixo de
meneies pêra darvilta acoítaDarabia,

tSr dahi ir inuernar a Ormuz com oito

nãos deque lhe deu a capitania, os ou-

tros eram Francifco de tauora, Chrif-

touão de brito dom Aluaro da fyluei-

ra, dom Diogo íeu irmam , Aluaro de
brito, Nuno fernandez de macedo, &
loão gomez cheira dinheiro , dando-
lhe inltruçóes do que auia de fazer a-

cerca do gouerno , & regimento da-
quella cidade, & coufas que comprião
perà fortaleza, & fobre tudo que o a-

uifalle logo de quaefquer nouas q ou-
uelTe de huma armada de Rumes que
fe fazia em Suez. Partido dom Aleixo
de meneies, Lopoíoarez fe foi a Goa,
onde afíentou que a cidade fenão de-
uia derribar, nem defemparar a ilha,

poíto q leuaííe regimento dei Rei pêra
o fazer, feaíli parecelle bem as pelíbas
principaes que andauão na índia , os
quaes todos aflentaram que fenam fe-

zelíe, o que aíli concluído, & poíla9
emordem todalas coufas que comprião
ao gouerno, aíTelkgo, & defenfam da
ilha, & cidade, fe foi a Cochim pêra
naquelle inuerno fazer huma armada
com que no verão feguinte fofle buf-
car os Rumes ao mar Darabia. Chega-
do a Cochim defpachon logo fernara
perez dandrade pêra a China, & com
elle António lopo falcão , porq a mais
companhia auia de tomar em Malaca,
o qual foi ter ao porto de Pacem , na
ilha de Samatra, onde achou lanimra-
belot, que fora diante em companhia
de George de brito, & ficara alli pêra
tomar pimenta, que naChina vai mui-
to, de q tendo feita a carga fe lhe quei-
mou a Nao per defaftre, o qual lãDitn

rabelot mandou Fernam perez com
húa carta dei Rei dom Emanuel a el

Rei de Pacem, de quem foi recebido
com aparato dembaixador, & levado
em Elephantes ao paço , com ho qual
el Rei aiTentou pazes , concedendo lu-

gar na cidade pêra fe fazer huma for-

taleza, em que osPortugue!es eítevef-

fem feguros dos da terra, do que fefe-

zeram contratos aílignados aíli por el

Rei & principaes de feu regno, como
per Fernam perez em nome dei Rei
dom Emanuel, o que acabado fe par-

tio pêra Malaca , donde tomada carga

,

& mantimentos fe fez avela, pêra a

Kkk. ii Chi-
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China, aos do7,e dias Dagolto de M.
D. xvi. lcuando configo duas nãos a

fora a íua de que erâo capitães, Kma-
anuel falcam , António falcam irmãos,
& Duarte coelho em hum Jungo, com
a qual companhia meado Septembro
chegou a enfeada do regno deCoche-
china, da qual com temporaes arribou

a Malaca, onde achou Raphael peref-

trello, quechegara da China ,dequem
fe informou de muitas coufas daquella
prouincia, & grande riqueza delia, &
poder do Rei, afirroandolhe tj a gente
era boa polida, &conuerfauel. Depois
de 1

J ernam perez vir de Pacem a Mala-
ca deu George de brito, capitão da for-

taleza, húanao, emquevieralanim ra-

belot, a Anrrique leme pêra nella ir a

Martabao, porto de Pegu, a qual no
caminho tomou hum jungo de Pegu,
& pornam poder tomar Martabao ar-

ribou ao mefmo porto de Pegu , no
qual tomando mantimentos pêra leuar

a Malaca a requerimento dos mouros
fenhorios do jungo , mandou el Rei de
Pegu, lobrelle huma grande frota de
paraos, da qual fe desfez as bombar-
dadas, com meter alguns no fundo, &
matar muitos imigos, o qual negocio
durou três dias contínuos, em que a

nao com o jugar dartelheria, &fer ve-

lha , abrio , & fe foi ao fundo , mas
Anrrique leme com fefenta Portugue-
les, & alguns jaós fcrauos dei Rei , que
com elle hião , fe faluou no batel, &
em hum calaluz, & húa chãpana, dei-

xando o jungo a cujo era, & feguindo

dalli feu caminho pêra Samatra íe lhe

perdeo o batel, & o calaluz com tem-
poral em que morreram vinte & oito

Portuguefes, & vinte jaós, & elle foi

ter na chãpana ao porto de Pedir, on-
de foi bem recebido, &agafalhadodel
Rei todo o tempo que a II i elteue, &
tornando a dom Aleixo de meneies,
elle por lhe os temporaes nam ferui-

rero continuou pouco na coita de Ará-
bia donde foi ter o inuerno a Ormuz,
& fez mui bem todalas coufas que o
gouernador Lopo foarez lhe encom-
mendara, o que acabado fe tornou pe-
rà índia.

CAPITULO 111.

Tíalgumas çoujas que toc*m a el Rei
dom sffonjo de Congo , & dofeu bom
modo deviuer, it> vxcnq lo de

bom cbrijfaõ.

NEfte anno demi), &. quinhentos,

& dezaíeis mandou el Rei dom
fc.roanuel a Congo por vigário hum
Clérigo , per nome Rui daguiar, paia

prouer nas couías da relegião, & com
elle António vieira , & Baltelar de
caitro léus criados com negócios, &c

alguns prelentes pêra lerui^o da cala

dei Rei dom Afoníb, & da Rainha lua

molher, os quaesleguindo lua viajem,

checaram a laluamento ao riodeCon-
go, onde depois de lurtos leuarão nos
bateis, & algumas almadias o fato que
traziam a cala de hum lenhor per no-
me Manifono , que moraua dalli três

legoas pelo rio acima vaííalo , & paren-
te dei Rei, o qual Rei, com a vinda
deites embaixadores recebeo tanto

contentamento que ao feu modo or-
denou que le fezeirem muitas feitas , &
jogosfegundofeenrrellesula, mandan-
doos logo viiitar , & prouer de todalas

couías de que então poderião ter na-
ceílidade fereuendolhes que eíteuef-

lem naquella villa de lono atequetor-
nafTe de huma guerra que hia fazer a
alguns fenhores feus vizinhos, & vaf-

fallos, que íe lhe tinhaô aleuantado,
da qual elle dahi a poucos dias tornou,
vitoriofo cora os vencidos lhe darem
oitenta arefens, filhos dos principaes)

homens daquellas prouincias que fe lhe
rebellaram, com obrigaçam de cadan-
no lhe pagarem certo tributo, douro,
& piata. Neíte tempo em que cl

#Rei
andaua na guerra, o Vigário Rui da-
guiar mandou fazer huma tgreja na-
quella villa de Sono da envocacão do
bemauenturado frneto António , do
que os moradores leuarão muito con-
tentamento , por ferem os mais delles

Chriftãos. Tornado el Rei da guerra
mandou recado ao Vigairo quefevief-
fe com fua companhia a cidade de

Con-

i
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Congo, onde elle ja eftaua, que feria tanto que o facerdote acaba de dizer
de Sono obra de cincoenta legoas, de Milla lhe pede a bençarn, aqualtoma-
quem forão mui bem recebidos, & a- da le põem a pregar ao pouo com mui-
gafalhados, & alguns dias depois dalli to amor, & com muita caridade , ro-
lerem o Vigano pedio a elKei que lhe gandolhe, &pedindolhe pelo amor de
delíe alguns moços abiles, pêra os en- nofloSenhor que feconuertão, cjtor-
íinar doque el Rei leuou tanto conten- nem pêra Deos, de maneira que hos
lamento que aliem de lhos logo dar, feus lefpantão , & nos outros muito
mandou dentro de huma grandecerca roais de fua virtude, & teque tem com
fazer muitas calas, em que posmildcl- nolib Senhor & ilto faz todolos dias,

les todos filhos de homens nobres com & prega como dito tenho a volla Al-
meítres pêra os enfinarem a ler, & ef- teza. lUò mefmo fabera volla Alteza
creuer & gramática, & os inftetuirem que elle he muito jultiçofo, & pune
nas coulas da noíla fanela Fe , das vir- grandemente os que adoram idollos,

tudes do qual Rei dom Afonfo, & de & com os idollos os manda queimar,
quão Catholico Chriftão era alem do & tem per todos léus regnos orriciaes

que delle ja tenhoeferipto, daraõaqui de jultiça pêra prenderem todolos que
fe as palaurás formaes, que o mefmo íouberem que tem idollos, ou fazem
vigairo Rui daguiar efereueo a el Rei feitiçarias, & outras quaefquer malda-
dom Emanuel , no fim de huma carta des que toquem anoíTa fanta fecatho-
que lhe mandou, em que diz aííi. Klle liça ilfo mefmo tem ja derramados per
Rei dom Afonfo nam traz o fentido feus regnos muitos homens naturaes

fenam em noilo Senhor, & em fuás pe- da terra Chriítaos, que tem efeolas, &
gadas, ordenou agora que todo o ho- eníina a nolla fancta fe ao pouo, & af-

mem fe dezimafíe per todo feu regno, fi também fcolas de moças que enlína

dizendoquequerleuar a candeaadian- huma fua irmã que he molher bem de
te, & não detrás, fabera voffa Alteza lefenta annos, & fabe muito bem ler,

de fua Chriítandade que me parece a & em lua velhice aprendeo, que fol-

mim que não he homem mas he Anjo garia voira Alteza de a ver & aílimou-
que o Senhor ca mandou a efte regno, tias iabem ler, & todolos dias domun-
que o conuerteíTe, fegundo as coufas do vam akgreja a Viillaencomendarf-
que diz ite falia, porque certefico a V. le a noilb Senhor, & aííi fabera voffa

Alteza que elle nosenfina, & iabeme- Alteia em verdade que vai eita gente
lhor os Prophetas, & fiuangelho de em grande crecimento em a criítanda-

noiíb Senhor (e-fu Chrifto, & todas as de, & em muita virtude, porque vam
vidas dos lanctos, & todalas coufas da conhecendo a verdade, por tanto vof-

fancta Madre fcgreja, do queo nosou- fa Alteza mande fempre a eíta gente,

tros fabemos, & que fe o voffa Alteza & folgue fempre de a ajudar, & lhe

vjfle ficaria efpantado , diz as coulas mandar remédio pêra a fua faluaçam.

também ditas, & iam certas que me íc. liuraria porque íenhor difto tem ca

parece que fempre falia o Spintu fan- mais neceíiidade pêra fua faluaçam

cíonelle, porque fenhor não faz outra que doutras coufas, naõ fallo dogran-
coufa, que eltudar, & muitas vezes a- de amor, & amizade que el Rei de
dormece, fobreosliuros, &muitasve- Congo tem a volfa Alteza porque lhe

zes, fefquece de comer & beber, por ouui dizer que rogaua a tKtfíú Senhor

fallar nas coufas de nolTo Senhor, & que o nam mataffe ate primeiro lenaõ

que efta tam enleuado nas coufas da ver com voffa Alteza iflb mefmo lhe

feriptura que fefquece de fim mefmo, ouvi dizer que voffa Alteza era Rei de

ifTo mefmo quando vai fazer audien- Congo, & elle de Portugal, & eltas

cia, ou ouuir partes nam falia em ai coulas diz muitas vezes aquém as quer

fenam em Deos, &em leusfanctos, el- ouuir, pelo que fabera volla Alteza,

le ienhor iluda o íancto Euangelio, & que tudo o que aqui digo he muita
ver-
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verdade, & le efcreuo mentira d vof-

ía Alteza Deos me deíttua do corpo, CAPITULO IV.

& dalma, & voira Alteza, íe lembre
deite tão grande bem que tem come- *De hum embaixador que el Rei deFran*

cado, porque noflb Senhor lhe dará o ça mandou a ei Rei dom Emanuel,
galardão como quem elle he. r/eita oje fSde três gentis homens 'tolonas

xxv dias do mes de Maio de M. D. xvi. que %>:er>.o a ejte reguoi que

annos. Entre outras coufas, & liuros ei Rei armou cavale i-

que el Rei dom Emanuel mandou a ros.

el Rei dom Aronfo de Congo foram
os cinco liuros das Ordenações deites \T Elte tempo , alem dos recados,

regnos, os quaes (como me a mi mel- JlNJ que o Archiduque dauitria dom
mo contou Balthefar de Caltro quan- Carlos mandou a el Rei peruia de Fe-

do de là tornou ) el Rei dom Atonto ro correi, íobre a liga em que queria

leo todos, fendo a iíTo prefente algu- que entr-.tle, mandou el Rei de fcran-

mas vezes o meímo Baltheíar de Cal"- ça Erancifco de Valloes primeiro do
tro, as quaes Ordenações, bem conii- nome, por embaixador a el Rei o fe-

deradas com todalas particularidades nhor de Lanjaqua gouernador Daui-

de cada nua das leis & artigos, & mo- nhão homem mui òVcto, a fuftancia

do da execução delias, vendo que lhe da embaixada era pedirlhe que quitei-

era impofhvel reduzir feus fubgeitos, fe fer parceiro nelta liga, o qual em-
& vaflalos atai ordem de viver, cepo- baixador achou el Rei em Almeirim,
dendoo fazer que todos encorreriam onde lhe fez numa douda Oraçara em
cada dia em tantas penas, quemortra- pubrico, em lingua Latina, mas polto

balho teria no julgar, & executar dei- que trabalhafíe muito em lhe perfua-

las, do que o então tinha no modo de dir o a que vinha, elRei nunca fenif-

gouemarfeusregnos, &íenhorios, di- fo quis entremeter. Neíte meímo anno
xe hum dia rindo, ao dito Balthefar vieram a elte regno três gentis homens-
de caltro falando no que lera, & acha- Polonos, dos quaes o principal era

ra naquelles liuros , Caltro em Portu- loam tarnouio de quem no Capitulo
gal que pena feda a quem põem os pes do nafeimento do Infante dom Luís
no chão quaíi dizendo que eram tan- fiz menção. A caufa principal de lua

tas as Leis, ordenações, artigos, clau- vinda foi pedirem a el Rei que da lua

fulas, & grofas delias , com as excei- mam os armalle caualleiros , a qual

ções, queeraimpoHiuel viver ninguém honrra deíejau?ô auer dcllepelogran-
com tanto refguardo, que nam fofTe de nome que por todas aquellas partes

cada dia comprendido em pena crime', donde elles eraõ naturaes , & vezinhos
ou ciuel, com degredos, & condena- tinha, por caufa das nauegaçoens que
ções de dinheiro para a coroa, & offi- fazia, prouincias, & regnos quefubju-
ciaes da jultiça , dito muito de louvar gara , & guerras que continuamente
naquelle Rei, nam por elle ja nam ler trataua contra os mouros, turcos, òc

allumiado da graça de nolfa lancta fé, imigos da noífa tanta íe, noqueaquel-
inltetuido nos nonos coltumes, fenão la nação Polona nos he companheira,
por ler de terra tam barbara, & tam pola continua guerra que tem contra
inculta na pulicia da Europa, como o os Tártaros na qual toda a lua nobre-
aquelle entam era. za íe exercita como o ca faz a noila na

dafrica. A petição deites gentis homés
lhes concedeo el Rei facilmente, mo-
ltrandolevar d 1 lio contentamento. Ef-
te aueto ordenou que fe fizefle na E-
greja de Sam Giam da cidade de Lií-

boa, ao qual foram prefentes todoloi

fe-
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fenhores que andauam na Corte , & com duzentos, & cincoenta de caual-
muitos fidalgos, & caualleiros dos lo, na qual deu antes de amanhecer
quaes o que lhes calçou as eíporas, foi donde tirou, cincoenta, & cinco al-
dom Nuno Emanuel guarda mor dei mas, & mais de mil cabeças de gado
Kei, •& almotacel mor da fua Corte, vacum, & algumas egoas, poldros, 6c
llto poflo afhrmar que foraõ tam con- cauallos, com que le recclheo com,
tentes eltes três gentis homens das muito trabalho, por cafo de húa gran-
merces, & honrra que receberam dei de tempeíbade de vento, & chuua que
Rei, & do galalhado, & banquetes fe aquella noite aleuantou, com que
que alguns lenhores, & fidalgos lhes creceram tanto as ribeiras que efteue
fezeram que por ette refpeito me tez em riíco de as nam poder paliar, a ef-

a mim efte loam Tarnouio, & outros te rebate acodio o Alcaide Dalcacer
fenhores, & pelToas nobres , mui boa quibir, com mais de trezentos de ca-
companhia nos Annos do Senhor de uallo com que íeguio dom loam- ate
mil, & quinhentos, & vinte noue, cc huma ponte, que os noflbs pafTaram
mil, quinhentos, & trinta, & hum per com a caualgada com muita difficul-
duas vezes que por mandado dei Rei dade, porque hia ja quaíi cuberta, o
dom loaó terceiro fui a Corte dei Rei que vendo o alcaide, &que a tormen-
Sigilmundo Rei de Polónia que então tanãofeiíaua, &caia tanta agoa doceo
regnaua. . que hia o campo alagado temendoire

que paliando achafle a tornada a pon-CAPITULO V. te de todo cuberta , fez volta cami-
nho Dalcacer, o que vendo dom loao

Em que fe trata de como dom loao cou- tomou feu caminho para Arzilla. Fei-
tinho foi fobre'Tintaxe y Ç£ elReide ta, & outrascaualgadas de quenamfa-
Fez veo cercar Arzilla , & do ço menção por lerem de pouca impor-

que fe ate fim do cerco paf- tancia el Rei de Fez veo fobre Arzilla

fou. ja no fim do mes de Abril do mefmo
anno de M. D. xvi. com mais de cem

POr cafo das muit3s vezes que hos mil homens, em que dizem que auia
mouros correram Arzilla ate efte trinta mil de cauallo, & mandou cer-

Anno de mil, & quinhentos, & deza- car de mar a mar com mui altos val-

feis, em que leuaram todo hogado da los, St profundos foíTados , & baíti-

villa, auianeila muita neceílidade de lhoens, em que fez alíentar muita ar-
carnes, peloque determinou dom João telharia, delia mui grolTa de ferro, &
Coutinho dentrar tontas vezes pelo fer- meta!, com que, & com a fpingarda-
tam, ate fazer alguma boapreladega- ria, & befteiros que tirauam dos val-

do, pêra o que trazia lempre luas ef- los, que eftauaó a tiro debelta domu-
cuitas per toda a comarca, dosquaes rodavilla, faziao dentro muito dan-4

foi certericado que os de huma boa Al- no. Dom loam em tendo nouas da vin-

dea per nome Tintaixa traziam com da dei Rei de Fez auilou o feitor que
muito defcuido feu gado no campo, el Rei dom Emanuel tinha em Málaga
íem nenhuma fufpeitadeChriltãos po- que então era Nuno ribeiro, pedindo-
derem la chegar, por efta aldeã eltar lhe algumas coufas que lhe iogo man-
fituada entre Almaçar, & Alcacerqui- dou, roas gente nam, porque lhefcre-

bir, donde ha qualquer repique, &af- ueo que lha nam mandaífe lenam ten-

fi doutras aldeãs vizinhas fahiam então do recado feu, aíli lhe mandou cartas

com pouca difficuldade quatrocentos, per que auifaua el Rei dom Emanuel
& quinhentos de cauallo, peloque, & deítecerco , contra oqualrepartiofuas

por el!a eitar muito perto Dalcacer, ettancias pelo modo íeguinte,o mira-
dom loão ceue ho cafo por difficulto- dnuro que he da porta da ribeira ate

fo, com tudo aíientou de ir fobrella o baluarte da perna daranha, encom-
men-
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mendou a Fernam caldeira com cem com cento, & vinte de cauallo, &ou-
homens entre os quaes eraõ pedrafon- tra gente de pe em duas carauellas , &
fo homem, & feus irmãos, loam fer- com elle dom Nuno malcarenhas os

nandes torres, fernam meirinho, Gaí- quaes chegaram a Arzilla a tempo que
par caldeira, & Antão Roiz. Do ba- a el Rei de Fez ja começaua de com-
luarte da praia encarregou loam na- bater, onde então eltauain por fron-

luenz almoxerife da wlla com oitenta teiros dom Emanuel mafearenhas, &
homens, do de fancla Cruz Steuam dom António Malcarenhas que mor-
coelho Alcaide mor com outra gente, reo captiuo em Fez , de maneira que
a torre do lino tomou para fim com fe ajuntaram naquelle cerco quatro ir-

os moradores que lhe pareceram ne- mãos mui esforçados caualleiros , cu-
cellarios, & alguns fronteiros delobre nhados do capitam dom loam irmãos
falente , o baluarte da porta da villa de donna líabel Anrriquez lua mulher,
deu a Pêro lopez dazeuedo feu paren- Lltas carauellas, por o cerco ler mais
te morador na villa com cem homens, apertado doque (e poderá cuid.r, del-

o baluarte de António dafonleca en- pachou logo dom loam Coutinho s>o

comendou ao mefmo António dafon- outro dia com cartai, para el Rei, &
íeca contador da villa com oitenta ho- para Nuno ribeiro feitor em Malega,

mens, do baluarte do tambalalam deu o qual lhe mandou dentro de três dias

a guarda a António de brito que tinha duzentos.homens & por capitães del-

fua mulher donna beatriz em Arzilla, les Bei thoLmeu Roiz, & outro dalcu-
aquem alem dos feus porfeporaquel- nha benauides caualleiros Andaluzes,
la parte efperar o combate deu cem do habito de Chriltus, que lhe el Rei
homens, obaluarte da couraça emque dom Fmanuel dera com tença, &ou-
fe fperaua a mor força do combate deu tros em que entrauam dous filhos de
aRuidias de foufa cide dalcunha, que Charles alcaide do porto de lanta Ma-
eitaua feruindo húa comenda em Ar- ria, aos quaes todos dom loam fez mui-
zilla, & tinha ahi fua molher donna to gafalhado, & lhes deu a eftancia do
Branca coutinha, o qual foi depois ca- jino que elle guardaua, paraíim, com
pitão Dalcacer ceguei- onde o os mou- eíh gente, cc com a que auia na villa

ros matarão a quem alem dos que ti- fe acoãia a todalas partes neceliarias

nha íeus familiares deu cento, & vinte com muita dellreza, fazendofle repai-
homens das duas torrinhas antiguas ros, òc contramuros em relguardo da
que eftauão entre eílesd jus baluartes, ruina que os mouros faziam com alua
& a couraça deu o cargo a Pêro godi- artelharia per todalas partes da qual
nho com vinte homens, doutras duas obra era meitre, Francifco dona racr-

torrtnhas que eífeuáo entre a couraça, cador genoes, que entam moraua em
& o baluarte de bam Francifco deu o Aizilla, primo com irmam de André
cargo a André leonardez juiz da villa dória que denollo tempo foi hum mui
com vinte homens, & do baluarte de conhecido, & temido capitão nas cou-
lam Francifco ou dos frades que era fas do mar , elie Francifco dória, &
entre a. couraça , & o miradouro deu Rui'diaz de foufa cide eram as duas
cargo a Diogo botelho com fetenta pelloas em que íe mais punham os o-
homens. Repartidas adi as eftancias lhos de todos, peio grande esforço que
mandou embandeirara villa ao redor, nelles auia, &incornportaucl trabalho
& poer fugareos, & fazer folias com que em quanto elRei de Fezellçuefo-
atabaques & trombetas pelo muro dan- bela villa paliaram durando ho cerco
do com muita alegria finaes de temer per efpaço de quinze dias que era ja

pouco o cerco, as nouas do qual de- meado Maio, em que era morta mui-
ram a dom loam mafearenhas capitam ta gente alli de tiros de bombardas,
dos ginetes na fua comenda, que com como deípingardas, & beltas, &dou-
a mor breuidade que pode iembarcou tros defaltres , chegou Rui barreto vea-

dor
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dor da fazenda do regno do Algarue rauellas com que andou aquelle veram
comdozecarauellas em que vinha mui- em guarda deítreito, nosquaesnauios,
ta , & boa gente , com que os da villa & nos do Algarue fe tornaram para ho
tomaram nouo animo, fazendo japou- regno os mais dos fidalgos, & outras
co cafo do que os mouros tinham der- peííbas que vieram ao focorro deita
rubado do muro & minas que fizeram, villa, em que fe também achou Simam
com que poíto que lhe atalhallem ja goncaluez capitão, & gouernador da
chegauam a caua , eítimando que a pe Ilha da madeir2 , o qual vindo da dita

quedo fe deitem ailalto ou entraítem ilha para fe ir a caltella agrauado dei
pelas minas os fariaó tornar atras. Veo Rei, por lhe meter hum corregedor
mais nelta companhia do regno do Al- najurdiçam da lua capitania do fun-

garue garcia de melo, alcaide mor de chal, acertou de com temporal vir ter

Caitromarim, Anadel mor dos beítei- a Lagos, & fabendo deite cerco man-
ros da faldrilha, de que trouxe & aíli dou apregoar foldo a dous cruzados
deipingardeiros (eis centos, com eltes por mes, & fe partio logo para Arzil-

dous capitães vieram muitos fidalgos, la com íetecentos íoldados, que ajun-

& os mais, & melhores homens domar tou em três dias, pagos a fua cuíla, &
de todo aquelle regno, noqual tempo depois de fer em Arzilla querendoiTe
hum mouro muitoladino, queeracap- muitos fidalgos que alli eítauão tornar

tiuo de Lopo barbudo , alcaide do mar

,

para o regno , por naõ poderem fofrer

fe lançou no arraial, do qual el Rei de os grandes galtos que faziam , vendo
Fez foube do bom eftado da villa, pe- elle que andaua dom Ioam Coutinho
lo que a quifera mandar deferquar

,

agaítado por elle refpeito , temendo
fe lho feu irmam Moleinacer, Rei de que deite el Rei de Fez volta fobela

Mequines nam eítoruara, mas dahi a villa, mandou apregoar foldo a quatro
poucos dias o fez, porque aliem da vil- cruzados por mes, dizendo a dom
la eltar bem prouida, o ficou muito loam que eltaria ali todo o tempo que
mais com a vinda de Diogo lopez de foíte neceíTario, & que pêra iíío nam
Sequeira, que el Rei mandou em foc- pouparia dinheiro, nem fazenda, pois

corro com trinta nãos , & carauellas, era pêra feruiço de Deos , & dei Rei
pelo que o cerco fe aleuantou , aos três feu fenhor, o que foi caufa de ficarem

dias delulho, tomando el Rei de Fez em Arzilla mais algum tempo, muitos
feu caminho pêra Alcácer quibir, nas dos que eltauam pêra fe ir. Deixando
coitas do qual dom loam fahio com ha bimam goncaluez as coufasDarzillafe-

gente de cauallo que auia na villa , & guras, fe foi a Sevilha donde o el Rei
lhe deu na retaguarda, emquematou, mandou chamar, fereuendolhe que fe

& captiuou alguns mouros , & a gen- tornaiTe ao regno, queelleodefpacha-

te de pe, deu licença que foíte roubar ria conforme a teus merecimentos,

algum deipojo que ficara do arraial, do
que o mais era madeira, &coufasdef- CAPITULO VI.

ta calidade, que os mouros nam pude-
ram leuar. Neíte tempo aconteceo o *Dc huma entrada que Nuno fernan-

defaítre da morte de Nuno fernandez dez dataide fez em que o mataram
,

dataide, capitam de çafim como feio- S> desbarataram a gente que com

go dirá pelo que elReieicreueoadom elle hia depois de o terem

Nuno mafearenhas, que o foíle la íer- morto.

uir em lugar do morto, &aifiefcreueo

a Rui diaz de foufa cide , que fe foíTe \] Uno fernandez dataide foi tam
a Alcácer ceguer, feruillo de capitão, lN aituciofo, & tam incanfauel nos

o que ambos logo fizeram , & Diogo negócios da guerra, que aíTi os Chrif-

lopez como leuara por regimento d«f- tãos, como mouros de pazes, &guer-
pedio toda a armada, excepto feteca- ra lhe chamauam, nunca eíta quedo,

LU por-
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porque fazia tantas entradas, & per ca-

minhos tam dei uiados, que em nenhum
lugar o tinham certo , alíi os que o a-

compafíhauam , como os que le delle

temiam , pelas muitas mudanças que
fazia , fem poderem atinar os cami-

nhos, que tomaua, ate íer junto aos

lugares que hia cometer, no qual tra-

balho andou todo o tempo que eíieue

por capitão, ik gouernador na cidade

de catim ate a hora de lua morte, que
le lhe azou pelo modo feguinte. Huns
Alarues de Olei de meta , de Marro-
cos, que entam eram tributários a el

Rei dOàii fc.manuel, & tinham léus fi-

lhos em arefens na cidade, le vieram

a queixar a Nkino fernandez ;que os a-

larues de Xerquia da Cabilda de Vlei-

dímbram os tratauam mal, pedindo-
lhe que os defendeíTe delles , como era

obrigado per vertude de léus contra-

tos, frita Cabilda de V leidambraro , era

de gente nobre, em que hauiamuito^

,

ik muiesforçados c-tualleiros, que de-
pois que el Rei de fez vieia correr as

comarcas de çafim , & A/amor le fo-

ram para dentro do fertam, ik pallaua

de dous annos que comiam, & pafta-

uam a terra cinco legoas alem de Mar-
rocos, ate os montes claros, fem nin-

guém oufar de lho contradizer , os

quaes foraó dinres trebutarios, & vaf-

fàlòs dei Rei dom Emanuel , & anda-

u.am nelte tempo aleuantados, nsm le

coritentáildo de quebrarem a fe, dfe o-

b-i^açam de feus contratos, mas lo-

briíTo fazéretfti guerra a eltoutros Alar-

uc;, d" Olei de meta , pelo que deter-

minou Nuno fernandez de os ir buf-

car, como loube per teus elpias, que
a iíTo mandou , que ethuam certos ao

pe d ^montesClaros para onde partio

ao lia íeguinte , que foram dezanoue

de Miio, do anno do fenhor de M. D.

xvi , com quatro centas, ik trinta lan-

ças de ChriiLlos, ik alguns homens de
pe l:"ít:'ros, ícefpingardeiros, dizen-

do que hia comer as eruas com os A-
1.. ues, com a qual companhia chegou
a cabilda Dabida que eltaua alem da

ferra rieB j nim i^re, oitolegOasdeça-

rim, onij le logo veo ajuntar com el-

le a Cabilda de Garabia, que mandara
chamar, dandolhes a entendi r que hia

deftróir ospães de Marrocos, osquaes
Alarues com os Dabida err.m perto de
quatro mil de cauallo junta tila gente

Nuno fernandez ab«llou , leuando con-

liguo os Aduares ate chegar a Alguz f

que he húa terra chãa atraues de Mar-
rocos, ondeleixou asmolheres, & ou-
tra gente fraca, com luas tendas, ik

gado , o que feito partio dali a boca de

noite , lança em punho, ik de madru-
gada deu no Aduar de Raho bemxa-
mut que era hum dos mais esforçados

caualleiros da Cabilda de Vleidam-
bram, ho qual tomou fem delle efea-

par mais que o meímo Rahobemxa-
mut, com algus caualleiros quetinhaõ
os cauallos lellados, desna mea noite,

como o tem por coltume os principaes

deites Alarues. Feita eita prefa, Nuna
fernandez tomou feu caminho pêra ça-

fim leuando a dianteira o Adail Lopo
barriga , ik ha bandeira real Aluaro da-

taide, ik em boaordenança, com toda
fua companhia deChriltãos, ik mou-
ros veo ter a iefta a húa augoada gran-

de que eítà em Algauz, quatro legoas-

de Marrocos, & alli eltiuerão ate as

duas horas, por a calma ler grande on-
de Rahobemxamut chegou com obra
de oitenta de cauallo, em o nofTo cam-
po começando de caminhar , &< dixe
aos Alarues de pazes que nam quilel-

lem perder tam boa ocabdõ que le o
ajuda liem efperaua em Deos que na-
quelle dia fariam os Chriltãos fim de
os guerrear, &que ao outrotomariam
çarim, cc ao Íeguinte Azamor, ao que
os noilos Alarves nam reiponderam,
mas antes carregados do dcfpojo que
leuauam le foram os mais delles poer
na dianteira da nolla gente pêra irem
mais feguros, o que vendo Rahobem-
xamut delefperado de poder cobrar o
que perdera nam cellou de rodear a

rio fia gente ate que vio huma fua rao-

Iher , a que queria grande bem, per
nome Hota molher muito fermofa, q
como o vio bradou por elle, que em a

ouvindo parou , o que vendo Hota pe-

dio ao Almocadera, ik a alguns fidal-

gos
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gos que hião apar delia que lhe def- genrro de Nuno fernandez dat?ide, &
lera licença pêra poder fallar a feuma- outros dom Afonfo dataide leu tio,
rido , o que lhe concederam , & eítan- que era ja homem de dias , & bom ca-
do fallando lhe dixeHotaem alta voz, ualleiro, ònlto em tanto que eiiiuerão
Raho nam me dixeites muitas vezes pêra pelejar huns com osoutros, o que
que íe me vilTeis leuar captiua dos chri- vendo os Alarues foram com Nuno ftr-
ítãos que morreríeis por mim, ao que nandez íe começarão de meítururcom
lhe reipondeo, o dia he grande, & ho os de Rahobenxamut, pêra ioubarem
vencimento eila em Deos, & o esfor- os Chriltãos, como o ja tinham feito
ço em meu braço , mas ella como de- aos Alarues, & todos juntos deram nos
feiperada , de a elle poder faluar , to- noilbs de que mataram os mais , & ou-
mou huma maochea deterra, &alan- tros que íe acolheram as tendas dos
çou para o ar dizendolhe tudo he ven- noflbs Alarves onde fe dantes agafa-
to, ideuos embora, la vos fica outra lhauam, mataram os mefmos Alarues,
m< llier, o que ouuindo Raho defcal- entre osquaes foráodom Afonlogenr-
cou hú çapato^, òclho deitou, em final ro de Nuno fernandez de maneira que
doqueltu prometera, dizendoaosque os mais dos Chriltãos morreram deita
com elle vieram, & a outros que fe maneira, & os outros captiuaram, &
mais ajuntaram , palauras cheas de ma- Rahobenxamut leuou fua roolher Ho-
goas , pêra o^ .raouer a pelejarem , lem- ta com a mor parte da caualgada q ue
braniolhes que aliem da honrra que lhe os nolTos tinham tomada. Com tu-
podism ganhar fariam gram feruiçoao do, poíto que os Alarues de pazes fe-
fen Propòexa Mjoamed. O que dito zeram efta treiçam , nam foi por cul-
foi cummeter a nofía retaguarda com pa dos feus Xeques, que foram muito
tanto impito que dom Afonlb de fa- anojados por lho nam poderem defen»
ram genrro de Nuno fernandez, que a der, nem os mefmos que iíto fezeram
trazia a cargo, len-im podia defender ( como fe depois íoube na verdade )
delle lenaó as voltas, no que fe hia de- naõ foraõ com Nuno fernandez fenam
tendo, pelo que dom Afonlb dataide a tençaô de o feruirem, mas vendo el-
tio de Nuno fernandez lhe foi dizer les as diferenças dos noilbs, & que fe
que acodifTe a dom Afonfo que nam começauam de desbaratar, vencidos da
era tempo de fe deterem lenam de ca- cobiça quiferam ler participantes no
roinharem , puis eitaua longe de çafim

,

defpojo com os de Rahobenxamut , &
oqueNunofernandez logo fez, dizen- por memoria, & lembrança do que fe
doa feu genrrocomopergraça quelhe deue as molheres honrradas, & aobri-
nam matalle os feus mourinhos que el- gaçam que tem aos maridos, & elles a
le criaua com muito trabalho, fazen- ellas quando o amor do Matrimonio
doo logo parTar a dianteira, poíto que fegue o caminho que lhe Deos orde-
muito arufado, o que feito Nuno fer- nou, direi o que depois aconteceo a
nandez fe mudou a hum cauallo ruxo, eítesdous, dosquaesRahobemxamut,
íicando na trazeira de todos, fem lei- mataram a primeira vez que o Xarife
xar f/ir ninguém da ordenança. Mas pelejou com elRei de Fez de húa lan-
Rahobemxamut apertou tanto com ça que lhe tirou daremefo de traves
elle que o forçou a fazer huma volta hum mouro negro que lhe hia fogin-
com alguns de cauallo, & como Raho do, cujo corpo trouxeram a lua roo-
o conhecia vendolhe o gorjal defaper- lher Hota, que lhe mandou logo fazer
do, & baixo lhe tirou com huma aza- o milhor que pode fua fepukura lem
paia daremefo com que lhe atrauaflbu mais querer comer, nem beber noque
a garganta, de que logo caiomorto, o perfeuerounouedias acabo, dosquaes
que fabido pelo arraial ouue diferen- morreo, & foi fepultada com feu ma-
ças fobre quem feria capitam, porque rido. As pefToas conhecidas dequepu-
huns queriam que folie dom Afonfo de faberos nomes, que morreram neí-

Lll ii ta
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ta peleja forão Nuno fernandez datai- to no capitulo atras no qual cargo lhe

de, dom Afonfb feugenrro Aluaroda- acontecerão muitas cpulas, de que fa-

taide, tio de Nuno fernandez & Alua- rei menção daquellas que foi em de ca-

ro de faria feu cunhado Emanuel cer- lidade para iífo. Quando a.:onteceoef-

ueira,&humfeuirmam, Georgemen- te defaítre andaua bidé lheabentafuf
dez dataide, &dous léus irmãos, dom no regno negoceando coufas que lhe

Francílco dazeuedo filho do Bifpo do compriam, pelo que nam pode tornar

Porto, Chriltouao de mello rilho de para çafim nomeímoinltanit , masda-
Fernaó de mello capitão da Ilha defaó hi a poucos dias deu el Rei deípacho
Thome, Pêro dataideinferno, & hum a léus requerimentos, & no mandou
leuirmão, dom Pedro fardinha, Duar- em. companhia de dom Pedro malca-
te de mello dom loaõ pereira, & loão renhas, irmão de domNunocomgen-
brandam, eltes eram fronteiros, dos te, & munições de guerra, onde ehe-
moradores morrerão Rui caldeira, El- garam no rim do mes de Iulho do mef-
teuam lameira, Fernamcarafco,rran- mo anno de MD. xvi, foram bem re-

cifco manfo Pedraluez alferez de Nu- cebidos allim dos Chriltãos, cómodos
no fernandez Vicente canellas, Anto- mouros de pazes, dos quais todos era
nio do monte Ioam Roxo, loam gon- lheabentafuf delejado , por ler muito
çaluez de Sampaio , António Tinoco bom capitão, &auido portão bom ca-
Galaz pinheiro, Fernão roiz peranno, ualleiro, que debaixo de fua bandeira
Martin] camacho, & outros muitos de querião todos pelejar, por delle aue-
q.ue nam foube os nomes. Fcram ca- rem os contrairos mor medo que de
ptiuos Lopo barriga adail, dom Anr- nenhum outro xeque, de toda aquella

riquedefa, George de brito , Chrif- prouincia. Nomefmodia quedomPe-
touão nunez fobrinho Dantonio car- dro mafearenhas chegou a çafim, que
neiro fecretairodelRei, Aluarodoto- foi hua quinta feira lereueo Sidelhea-
jal , Ioam gomez Cardolo , Colmo to- bentafuf aos xeques da bida , & gara-
me, &outros queforaó pertodostrin- -bia, de que ouue logo repofta , com
ta, & cinco, eleaparam obra de cento grandes moítras dalegria, em final do
de cauallo, & de pé. Com efte desba- que & de quão d elejo los ítauão de fua
rato, & morte de Nuno fernandez da- vinda, fezerão per todolos aduares
taide fezeram os mouros algumas mu- grandes feitas de tambores tangidos
danças, parecendolhesquecomamor- em todalas tendas, comjogos, danças,
te de hum tal caualeiro, & tam bom & cantares, fem ficar nenhum que não
capitão poderiaõ eítar feguros em fuás trabdhalTe de o fazer auentajado, aos
terras, & cafas , como o dantes acof- quais todos deu dom Nuno ieguro pa-
tumauam fazer. ra virem a cidade, mas que folie per

caminhos acuílumados, & ifto por al-CAPITULO VII. guns ltarem receolos de caitigo per
refpeito da morte , & desbarato de Nu-

<De como el Rei mandou por capitam, no fernandez da'aide, com o qual fe-

£9 gonerutdor a C,afim dom Nuno guro vierão tndolos xeques, & outros
mafearenhas , Ç*> da tornada de Side mouros faltar em léus negócios a Side
lheabentafuf do regno com dom Te- lheabentafuf, vifitaodoo cada hum,
dro mafearenhas

y (ê do nafeimento com o prefente que podia, & porque
do Infante dom António. elle, aliem das mercês que lhe el Rei

fezera, de que veo muito contente,

MOrto Nuno fernandez dataide, trazia cõmiMam lua para entender no
proUeo el Rei dom Emanuel da caftigodosqueforãoculpados namor-

capitania, & gouernança da cidade de te de Nuno fernandez , & dos outros
C,arlm dom Nuno mafearenhas, que chriftãos, praticou ifto com dom Nu-
então eLtj.ua em Aizilla, como fica d;- no & acharão que os principais não ti-

nham
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nham culpa dos quaes aJgús morrerão
neítc negocio, porfaluarem os noílbs,

&quequanto aosoutros queeram tan-

tos que feria a execução infinita , &
muito efcandalola , fobelo que dom
Nuno tinha ja cartas dei Rei, mandan-
dolhe que pafalfe leuemente com eíte

caftigo, porque eílaua informado que
feria trabalhofo , & com elle fe daria

azo a rompimento de pazes com os

mouros, de que fe, poderia feguirmor
danno que o paliado , pelo que aflen-

tarão que lenãofallaíTe por entam nif-

lo, masque poucoapouco, femoscul-
pados o íentirem, fe tomaria aíii nel-

les como em íuas fazendas a vingança
neceíTaria, o que aíliconcluido come-
çarão de entender em outros negócios

que Side iheabentafuf leuaua per lem-
branças & apontamentos que lhe el Rei
dera, o que dom Nuno & elle tratarão

com muita amizade & refguardo do
feruiço dei Rei per alguns dias , & por-

que nas cou ias Dalrica que fcrevo nef-

ta Chronica poderá fer que vam algu-

mas lançadas fora de feu lugar, & do
tempo, em que aconteceram , faiba

quem delias alcançar tanto que polia

arguir eíte erro, em que por ventura

ja cahi, & poderei cair que a culpa di-

ílo nam he minha, fenam dos capitães

dos lugares que entam tínhamos em
Africa , os quaes pela mor parte nam
acuttumauão poerem nas cartas que
mandauão a el Rei mais que os dias,

& meies, em que as efcreuião, deixan-

do os annos per efquecimento o que
me deu ate agora muito trabalho, &
dará muito maior ao diante do que
conítrangido pelo melhor modo que

pude acommodei os negócios fcriptos

nas cartas que nam tem a data dos an-

nos, ao tempo que me per conjectu-

ras pode parecer peraiíFo mais conve-

niente. Nefte anno de M. D. xvi. aos ix.

dias do mes deSeptembro pario a Rai-

nha donna Maria em Lisboa nos paços

da ribeira hum filho a que poíeram no-

me dom António, que logo faleceodo

qual parto lhe ficou huma mà dilpoíi-

çáo de que faleceo como fe ao diante

dirá.

CAPITULO VIII.

*Dc como os mouros tomaram duas ca-

rauel/as, em que mataram Fraituf-
co do foueraly G> cafttuarãoTero ío-

fez,y & Gonçalo vaz, almocadem, tê

do martírio que lhe deram em Alcá-
cer quibir.

NEfte anno de M. D. xvi. eftando
Diogo lopezde fequeira em Ar-

zilla tendo as fete carauellas que lhe fi-

carão ancoradas no arefice, tomarão
duas fuítas de Larache huma carauella

que vinha do algarue femlheeftoutras
poderem valer, poíto que fofle bem
perto da villa , por fer maré vazia , com
que naõ podião fair , neíta carauella ma-
tarão Francifco.do foueral, da criação

do Conde de Borba , que morreo de-
fendendo a carauella como muito bom
caualeiro que era, captiuaramPerolo-
pez fcriuão doalmoxerifado ferido de
duas fetadas, & a molher de bernam
barriga, & Afonfo barriga feu filho, &
a molher deRodrigafonfodefaram,&
filhos, & outras pelfoas honrradas que
per todos entre homens, & molheres
erão vinte oito que leuarão a Larache
com a carauella. Nefte tempo gonçalo
vaz almocadem, de que atras fiz algu-

mas vezes mençam , homem que dei-

xando a feita demafamede, tomou a

fe de lefu Chriíto em que viuia catho-
licamente, por cafo defe curar de hu-
ma perna quequebrara emhumaalmo-
gaueria, & lhe ficara curta, fe foi a

Tangere em companhia de Diogo lo-

pez defiqueira, para fe curar com hum
muito nomeado, & bom furgião, que
eu conheci, per nome meftre António,
doqual remediado tanto quanto o tem-
po de quatro mefes , que fteue era Tan-
gere, & o faber, & diligencia de mef-
tre António poderão abranger, deter-

minou, de fe tornar pêra Arziíla, pofto

que contra vontade de meftre Antó-
nio, por ainda nam eftar de todo laõ,

& de dom Duarte de meneies, pornam
auer nauio em que o podeíTem mandar
feguramente, nem querer ir por terra

com cincoenta de cauallo que lhe da-
ua,
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ua, finalmente importunaáodom Duar-
te de gonçalo vaz, que com defejo de
fe tornar para fua caia, molher, & ri-'*

lhos nam auia quem lhe podeile por-

fuadir que ficafTe ate de todo fer fam

,

o embarcou em huma carauella defar-

mada, que eltaua no porto prelles pa-

ra ir para Arzilla ho meítre da qual
por o vento fer Ieuante, frefco, a po-
pa, prometeo a Gonçallo vaz, que em
três horas o poria em lua caía, ho que
junto aos dezejos que tinha de fe ir

para Arzilla, fe embarcou, bem fatif-

feito de muitas peças que lhe dom
Duarte, & os fidalgos, fronteiros, que
efUuam em Tangere derão, por fer

mui esforçado, & bom Chriftam. Eíta

carauella partio da barra de Tangere
fretada per Gafpar caldeira genrro de
George vieira, em que embarcou fua

molher, filho, & fogra, & elle depois
de fe a carauella fazer a vela partio per
terra para Arzilla com Fernão meiri-

nho leu cunhado, que vieram amanhe-
cer a villa fem acharem nouas da cara-

uella, a qual depois de ter paliada agu-
lha do cabo deípartel fairam duas fuf-

tas deTetuaó, que alli chegarão aquel-
la menhã, paíTando de noite perSepta,
Alcácer ceguer, & Tangere fem ferem
villas, no qual tempo o vento lhes co-
meçou dacalmar entre taguadarte , &
a lagoa do Conde , o que vendo Gon-
çalo vaz, & que na caravella nam auia

gente , nem armas pêra fe defenderem

,

& que fe o captiuaifem tinha a morte
por mui certa, ou fe hauia de deixar

matar antes que captiuar, fezeram el-

le , & loam de Deos com loam vaz pe-
dradas meltre dacarauella, quelançaf-

fe ho batel fora , para íe laluarem em
terra o que elle fez de boa vontade,
cuidando de fe faluar, o que lhes faio

ao contrario, porque as fuftasostoma-
ram, delles dentro no batel, & outros

a nado que fe lançaram ao mar para fe

acolherem a terra, de maneira queca-
puuaram todos com humfilho deGon-
çalovu moço de idade de oitoannos,

O que feito le foram a carauella que
por ficar delamarinhada acharão quaíi

no lugar onde a defempararam os que

tinham ja captiuos , na qual entraram
fem nhuma refiítencia, por nella nam
auer fenam molheres , que fo com la-

grimas defendiam luas honrras , pro-

metendo ahos mouros tudo o que per

feus relgates lhe podellem dar, mas
que nelta parte quifdlero ter com el-

las conta, o que alli fezeram, & as le-

uaram com os captiuos a Tetuam,
donde depois alli ellas, como elles fai-

ram per feus relgates , faluo Gonçalo
vaz que por deixar a feita de mafame-
de o mataram com muitos tormentos
que lhe deram , nos quaes foi tam con-
fiante, &osrecebeo com tanta paciên-

cia, em dous dias que o nurtyiuaraõ,
atado em huma cruzfeita eroalpa, em
que o acanauearam, & tiraram pouco
a pouco as unhas dospes, & das mãos,
que nunca da boca lhe poderão tirar

o nome de leíu Chrilto , pedindo a
Deos perdam de feus peccados, com
as quaes palauras, que moltrou ter eí-

cript?s no coraçam, por Iheia terem
arrincada a lingoa, fpirou. Teue elle

Gonçalo vaz hum irmão per nome loão
vaz muito esforçado caualleiro , que
per refpeito da morte que os mouros
deram a feu irmam lhes fez em quan-
to viveo cruel guerra , o qual no anno
de M. D. xxiiii. eítando el Rei de Fci
lobre Arzilla elles captiuaram , & ma-
taram por nam querer arrenegar a fe

de noflb Senhor lefu Chrilto de huma
cruel morte , que foi abetumaremno
com eítopas, breu, & alcatram, & aí-

11 lhe polerão fogo, de que ardeo em
idade de xxv. annos, de maneira que
ambos eftes irmãos, nafeidos mouros,
morreram chnftãos, com tanta paciên-

cia , & conltancia que fe podenaó com
rezam referir no cathalogo dos bema-
uenturados Ivlartyres. fc porque nam
pareça efquecimento do Chronilta dei-

xar Diogo lopezemTangercom as fe-

te carauellas lem dar razão de toda lua
viagem, elle andou no eítreito ate fim

do verão , donde fe veo ao regno o qual

no anno feguinte de Mil, & quinhen-
tos, & dezaíete el Rei mandou com
fua armada fobela villa de Targa co-

mo adiante fe dirá.

C A-
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tendas, nefte campo tinha o Xeque If-CAPITULO IX. mael muitoscauallps aengordar encar-
regados aHabraim becaquepaciamde

Do que Fernam gomez de lemos f>af- noite, & de dia os tnetião nas tendas,
Jou, depois que parttoDorwuz, ate donde partirão aosxiiii dias delunho,

chegar a corte de Xeque lf- & caminhando per terras muno boas
mael. chegarão aos xviii deite mes a outro

campo em que acharão mais detrezen-

NA terceira parte deita Chronica tas tendas de hum capitão de xeque lí-

rica dito como Afonfo dalbuquer- mael, per nome Bedijam beca, que ali

que defpachou Dormuz o embaixador eltaua com fua molher & cafa de quem
do xeque li mael, & em fua companhia foram bem recebidos, &feítejados, &
hernam gomez de lemos com embai- ao embaixador comos mais{honrrados
xada os quaes partiram em companhia da embaixada conuidou a jentar no
de Habraim Henati capitam da cidade qual foram tratados com muita magni-
de

r

Prager hum fabbado, cinco dias de ficença, dalli partiram a fexta feira, a-

Maio do anno do Senhor de M. D. xv. companhandoos o capitão huma legoa,

per Kernam gomez mandou Afonfo & chegarão a hum lugar, que fe chama
dalbuquerque ao Xeque Ifmael hum Carmafa, decem vezinhos que emou-
prefentedarmas brancas, gibanetes de tro tempo fora huma cidade muito ri-

crauaçam dourada fobre brocado & ca, & populofa, mas o xeque Ifmael a

feda, adargas efpingardas, arcabuzes, mandou deftroir porlheferrebel,corn
& hum falcam com hum berço de me- tudo ha ainda alli huma boa fortaleza,

tal, & jóias douro, & pedraria de mui- onde tem' hum capitam , & foldados,

to preço, baixella de prata de beitiães, ao qual lugar veo recado aHabraim
efpeçiarias, & moedas douro, & prata, beca do xeque límael que nam paflaf-

das que fe tazião na Índia docunho de fe a diante ate nam ter outro recado
Portugal & das do regno lhe mandou feu, o qual lhe veo ao outro dia, &
Portuguefes douro, cruzados, & tof- era que lhe leuafIehoscauallos,queeí-

tóes, & huma carapuça de velludopre- tauam ha engordar emDrager, quehe
to, aoleumodo, guarnecida derobins daquelle lugar dez legoas do lugar de
barrocos, & fio douro tirado, ôcquan- Carma fe foram a cidade deCarma,
to as peças que hiaó neíte prefentede- que fera de três mil vizinhos, cercada
feias na bulia de caena domini , Afonfo de muro , & cauas , dali foram ter a hum
dalbuquerque as podia mandar por ter Alcoram que o xeque Ifmael mandara
comirníTim dei Rei pêra affim o fazer fazer de cabeças de veados, carneiros,

quando necellario fofle, aos Reis, fe- bodes bravos, & outras alimárias, que
nhores léus aliados, & confederados, matara em huminuerno que alli andou
por para ilTo ter dilpenfaçam do Papa. ao monte, ho qual Alcorão he muito
Partidos eítes embaixadores de Ormuz fermofo, alto, & bem feito, fituado a-

chegarão ao domingo a Bandar , que par de huma cidade boa, junto de hu-

eíta na terra firme três legoas da mef- ma grande ribeira com muitas moen-
raa cidade, onde veo ter com elles Ha- das, pumares, & jardins, ho capitam
braim beca capitam daquella comarca deita Cidade foi vifitar o Embaixador
pelo Xeque Ifmael, que lhes tinha ja apoufada, porque naó eftauaahiquan-

prettes corenta camellos para a farda- do chegaram , pêra o ir receber , & após

gem que leuauão, dalli foram ter aos a vifitaçam lhe mandou todo oneceílà-

oito delunho a hum lugar que fe cha- rio para fua defpeza.oquefeaíE fez por
na Paca , & depois a hum campo per- todallas terras do Xeque Ifmael , pelo

que corre huma ribeira, junto da qual elle aíli ter mandado, deita Cidadefo-
eítaua a molher de Habraim beca alli ram ter aos vinte dias de lunho ha de
repcularão alguns dias agafalhados ern Caixam muito rica, de grã trato cer-

cad
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cada de muros, cauas, cubeltos, onde
acharam Mirabucaza, que he ho que CAPITULO X.
foi ter a Goa , quando a Afonlo dalbu-
querque ganhou, & era nette tempo 1)0 que Jè fajfou todo o tempo que os

Capitam Geral do Xeque Ifmael, & aí- Embaixadores ejieueram na corte

fi hos Embaixadores dei Rei de Da- do Xeque JJmael.

quem, & doCabaimDalcam, que jun-

tos os vieram receber mea legoa da ci- A Gafalhadososda Embaix da logo

dade com mais de duzentos de caual- 2\ a° íabado Íeguinte pola manhaa
lo, &corenta eípingardeiros, ho qual foi o Xeque Ifmael a caça acompanha-
capitam depois de deixar o Embaixa- do de oito mil de cauallo, mas a redor

dor na pouíada, lhe mandou muitos delle a tiro depedra não chegauam le-

prefentes de fruetas, & outros manti- nam os que com elle queriam tallar, o
mentos. Nelta Cidade eítiueram dez que o gouernador toi fazendoperhum
dias efperando recado do Xeque 11- bom efpaço a fua maõ direita , ate que
mael, o qual hauido, fe partiram pêra lhe mandou que íe tornailè a banque-
onde elle entarti eltaua com (eu araial tear o embaixador, para que o conui-

que era dez jornadas daquellaCidade, dou o embaixador dei Rei de Lores,
& paíTando por muitas cidades, villas, & o dei Rei de Gorgia, que tem Tuas

&caítellos, chegaram a cite campo, do terras a trinta legoas da cidade de Tau-
qual a dous tiros debeíta os fahioare- riz, & iam Chnitãos, vezinhos aotur-

ceber o gouernador de íua caia que de- co, com quem tem muitas vezes guer-

ziam ter naquelle tempo duzentos, & ra. Dizem que a elle Rei da Gorgia
cincoenta mil cruzados de renda, & obedecem catorze ReisChriltáos léus

com elle pailante de dous mil, & qui- vaíVallos, o banquete íe deu na princi-

nhentos de cauallo, comqueforaóde- pai tenda do gouernador, com muitos
cer as fuasmefmas tendas, qeítauáoaf» tangeres darpas, alaúdes, & frautas ao
fentadas no meo do araial, ondeeitiue- nollo modo, & durou defne pela ma-
raõ ate q chegarão has cargas, as quaes nhãa, ate quafi foi poíto, em que hou-
vindas ho gouernador mandou armar ue muitas viandas, et generodevinhos,
as tendas dos noffos embaixadores jun- de que todos beberam liberalmente,

to das fuás, ho que feito logo dahi a ho qual acabado lhes deu o gouerna-
pouco mandou o Xeq^ue Ifmael vilitar dor veftidos de feda, & brocado, fei-

o Embaixador com hum prefente de tos aofeumodo, que he huma dasmo-
truitas vivas, das q tomara em hua pef- res honrras que naquellas partes fe faz

caria que fora fazer. De Ormuz a eíte aos conuidados, o que feito eftando ja

lugar onde acharão o araial, polas jor- os embaixadores para ie irem para as

nadas que o Embaixador fezeftimarão fuás tendas chegou ao Xeque Ifmael

que poderiam fer duzentas , & oiten- da caça, & em paliando por apar don-
ta, & cinco legoas, ho qual eítaua af- de fe elta feita fazia, íairaõ todos a fa-

íentado em hum valle cercado de ler- zeremlhe reuerencia , cc ho gouerna-
ras mui altas cubertasdeneue, emque dor le chegou a elle com hum barrete

aueria trinta, & cinco mil tendas, & redondonacabeça, doquegoltoumui-
mais de cem mil homens de cauallo, to, & delpio huma roupexa de cetim
& muita gente de pe, & molheres, a verde que trazia veftida , forrada de
fora outra muita, que per cafo do in- rapofos, cca mandou dar ao nollo em-
uerno fe recolhera aos lugares vezi- baixador, & muitas truitas dapefearia

nhos. quefezeram, a quarta ícira Íeguinte

fallou o embaixador ao Xeque Ilmael,

o qual ho efperou em hda grande ten-

da entertalhada, & broslada de fio, &
chaparia douro, aílentado em almofa-

das,
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das, lobre humeftrado, de hum couo- delle em outra mefa cuberta com toa-

do dalto, cubertodalcatifas, & diante lhas do theor das fuás, que éramos
de lim hum tanque dagoa em que an- mais honrrados da embaixada com al-

dauam truitas, & dambalas ilhargas a- guns fenhores da fua corte, & embai-
uia muitos tendilhóes de brocado, ai- xadores aquém o xeque de cadavian-
catirados de longo do cham. A lua da que comia mandaua huma iguaria,

maõdireitaeftaua el ReideGolim, ho- afora as queeltauaõ poftasnamela, que
raerq de felfenta annos, a quem o Xe- eraô muitas, & boas, acabado o jantar,

que fazia muita honrra, & junto delle ftaleuantadasasmefas trouxeram mui-
o leu capitam geral, Mirabucaca, a tos confeitos, amêndoas confeitas, dia-

mam efquerda eitaua Dormifcam em- gargante, açúcar candil, diacidram,&:

baixador doRei deLores, &odelRei outras fruótas íecas embacias de pao
deGorgia, & outros dous capitães, ho pintadas douro, & cores, ha qual fru-

Embaixador quando chegou aholtra- da toda ho xeque repartio pelos con-

do, onde eliaua o xeque limael lhe fez uidadas, & garrafas de vinho, & aho
eorteiia ao modo delles , que foi bei- embaixador deu húa do de xiraz, que
jarlhe a mam, & ho pe, & os outros fim os melhores que ha naquellas par-

todos beijaram ho cham , três vezes tes, em quantodurouobanquete, man-
cada hum. Feitasascerimonias, o Em- dou oxequelfmael aogouernadorque
baixador beijou ha carta que leuaua teueile cuidado de fazer beber os Por-
Dafonlo Dalbuquerque, & a deu aho rugueíes, & aííim a elles como aospu-
xeque Ifmael ha qual tomou da fua tros conftrangiam os que feruiam as

mam, com roito alegre & ho fez af- mefas, a beber as taças cheas, & anda-
fentar, & Ioam de Soufa , & Gil Si- ua hum capitam bradando que bebef-

móes, & Gafpar Pirez , lingoa todos fem pola vida , & faude do xeque lf-

a fua maõ direita, entre elRei deGo- mael, & aos que o nam faziam repren-

lim, & o capitão geral. Depois daften- dia, & a ninguém namconíentiamque
tados perguntou o xeque limael ao lançailem aguoa no vinho, & depois

Embaixador pelo Papa, & por el Rei que fe ho negocio começou daquentar
dom Emanuel, & deaue idade era, & moítrauam as taças ao xeque, &fenam
quantos filhos tinha, & pelo gouerna- eram bem cheas as mandaua encher,
dor Afonfo dalbuquerque , & outras elle bebia por huma taça de pedra, que
coufas a que lhe relpondeo ho que de deziam ter vertude contra peçonha,
tudo fabia. Após ifto lhe trouxeram o encaltoada em ouro, que leuaria mea
prefente com que folgou muito, &(b- canada, &as vezes per huma porcela-

bre tudo com o arnês darmas brancas, na, & elle mefmo lançaua o vinho das

& couraças o que feito manlou que garrafas na tr.ça, & a moihaua aosnoí-

lhe trouxefíem de jantar , roas antes fos ,
perguntandolhes fe eftaua bem

que íeelle ailentafTe poferaó de comer chea, dizendo que elle fo bebia mais
a todolos da fua guarda, & contínuos que elles todos, o embaixador lhedi-

de cafa, o que feito lhe deram aguoa xe que poderia fer o vinho aguoado,
as mãos em huma bacia de prata, & as pelo que lhe mandou logo a taça, pêra

alimpou em hum guardanapo de feda que o prouaíle , & achando que nam
azul laurado de fio douro, pondolhe era aguado lhe mandou que por pena
logo fobre huma alcatifa humas toalhas daquelle erro bebelfe a procelana chea

de feda liilradas, & as iguarias em ba- do melmo vinho, na qual o Embaixa-
tegas de prata, fem apar da mefa eítar dor repoufou três vezes, emfatisfação

outra nenhúa peíloa, que ho mnchan- doqual trabalho lhe mandou hum len-

te que lhe cortaua em giolhos, masel- ço que tinha aopefcoço laurado de fio

le nam tocou , nem comeo coufa ne- douro no que eíteueram das dez horas

nhuma ate que nam poleram outras do dia ate noite, entaó lhe mandou ca-

iguarias diante dos que eítauam junto mifas de feda acolchoadas, & cabaias

Mmm de
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de brocado, forradas de cetim que lo- da vez que quifeíle a fua tenda, que al-

go veftiram', & cltiuuam com elleain- li le ajuntariaõ todos, ho que oembai-

da hum bom pedaço, no qual tempo xador aíli tez, & lhe dilte fegundo as

lhe mandouCoieleaô huma garrafa de inltruções que leuaua, que Atonlodal-

vinho de Portugal, doque trouxerade buquerque Gouemador da Índia por

Goa ,
quando fora viíitar Afonfo dal- el Rei 'tom Emanuel leu íenhor man-

buquerque, ha qual mandou darão por- dana vi fitar, ho xeque 11 macl pelagran*

teiro mor pêra que proualle ho vinho, deza de lua fama, ienhorio, & estor-

mas elle o bebeo todo com muito def- ço, & i-.fíi porque agafalhaua os Chrif-

pejo, dizendolhe que namfabia feera tãos, & os honrraua, & fauorecia.

aguoa fe mel , ie manteiga , entam dixe ^í Q ue e ^ ^ ei dom Emanuel íeu fe-

o Xeque liinael ao embaixador, que nhor folgaria de ter com e!lcami7.ade,

aindi que o vinho de Portugal folie &ó ajudaria contra a guerra do Soldam

tam bom, que queria mandar hum par de Babilónia, & do Turco, & que em
de cargas do de xiraz a Afonfo daibu- leu nome & de íua parte lhe oneraria

querque, pêra ver qual era melhor. O a gente, armadas villas fortalezas, &
gouernador depois do banquete aca- ienhorios que tinha na índia,

bado leveftio de veílidos Portugueíes, Que fe pêra contirmaçam deffcas pa-

& tomou o embaixador, & loam de zes, & amizades o xeque llmael qui-

ioufa pelas nulos, & os outros Portu- lefle mandar feus embaixadores a el

guejes trás elle, & dixe ao xeque Ifmael Rei dom Emanuel per via Dormuz,
que elle era frange, que fe queria ir que lhe daria todo auiamento pêra lua

coíueiles o que dito poferam todos as pailagcm, do que o dito fenhor Rei

cabeças no cham, & foram cada hum leuaria grande contentamento,

pêra fua tenda. Quis aqui poer as meu- Que oxequelímael defendeffeafeus

de/.as deite banquete pêra ieiaber quão fubgeitos, que nam andalfem com o
humanamente eftes homens viuem, & çabaim dalcão neraofcruiílemnaguer-

quão afabiles iaó, & fora das opinióis, ra que comia el Rei tinha. Ifto, & tu-

& gravidades de Hiípanha, & Itália, do o demais que ho embaixador dixe

do q em França, nem Alemanha ufam efereuia hum fecretaúro do xeque If-

tantó, fenam em fuás dietas , eltados, mael, dos quaes apontamentos o go-

& precedências, que neltes paflaó to- uernador lhe trouxe dahi a três dias a

da a outra nação & iegundo contam, repofta feguinte.

& efereuem, os queforão nelta embai- Que fe el Rei de Portugal defejaua

xada me parece que elta gente lugeita a amizade do xeque Ifmael, como lhe

ao xequelfmael viue domefmomodo, tomara a cidade deOrmuz, que eílaua

es: tem os mefmos coitumes que os Po- a fua obediência, & lhe pagauacadan-

lonos, & Roxos, porque em algúscon- no dous mil ferafins de páreas que ja

uites em que me eu naquellas partes niito nam refpondião as obras com as

achei, aflita o fazem, òc no coauerlar palauras, mas com tudo que elle era

la n mui afabiles, liberaes, & begni- leu amigo, & folgaua muito com fua

no,. PallTados alguns dias depois deite amizade.

banquete , em que o xeque llmael fez Que quanto a mandar embaixador a

mudar duas vezes o arraial , o embai- el Rei de Portugal que o caminho era

xador mandou dizer ao Gouernador, longo, aíli por mar, como por terra,

que alem da carta que dera ao Xeque mas que os meiTageiros leriáo as nouas

llmael de Afonfo dalbuquerque tinha que iriao a el Rei dom Kmanuel da

algumas coufas pêra lhedizer:ogouer- guerra que elle determinaua fazer no

Dador lhe mandou recado dahi a dous anno feguinte ao turco,

ou três dias que ho xeque auiaporbem Que acabada a guerra contra o tur-

que as cõmunicalTe com elle, & com co, efperaua de começar ha de Meca,

o guazil, &que pêra illb podia vir ca- contra o Soldam de Babilónia, & que
pêra
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pêra ifld tinha boa maneira , pelo que cerco, derribou muitas delias as fre-

nellTa parte lhe nam queria dar traba- chadas do que enfadado, arrincou de
lho. huma cemitarra, com que daua golpes
Que pois lhe premetia paffagem pe- com tanta força que p>artio pello tneo

ra a gente que quifefle mandar ao mar do rabo ate cabeça algumas deitas ali-

Darabia, que eita folie contra ha cida- marias, & outras cortou todas do tra-

dedeCatifa, & Baharem, que fe lhe ues, do que ja canlado mandou a Dor-
tinhãaleuantadas,contraasquaesman- mifam, & ao goutrnador, & capitam
daua por capitães de doze mil homens geral que fezellem o melmo, mas ne-
Habraim beca, & Bedim tam beca, nhum deu golpe que le podefte com-
que nilto queria conhecer quanto feu parar com os que dera o xeque, & ei-

amigo era. tes com outros que entr&rão trás eiles

Que quanto a defender afeusvaffal- acabaram de matar toda a caça, a qual

los, & lubgeitos que nam feruillem o o xeque mandou aoaraial, & pedio de
çabaim dalcão nas guerras que com el- beber fobre pepinos, & amoras de lyl-

le tinha que opodia mal fazer, ahuma ua, com que conuidou ho Embaixa-
por ferem íoldados auentureiros, & a dor, & lhe perguntou fe el Rei dom
outra por o çabaim fer feu amigo , com Emanuel tinha o meímo modo no mon-
tado que lhe fcreueria, & rogaria que tear, a que refpondeo o que difTo la-

fizelle paz com ho gouernador. bia, entam lhe dixe o xeque llmael,

Que elletinhamandado aos capitães que em hum inuerno, emBaum mata-
que trazia no mar daPerfia, quefezef- ra vinte mil cabeças , & em outro em
íem fempre, o que lhes o gouernador Efpaur, cincoenta, & duas mil. Aca-
mandaire, & o communicallem como bada a pratica caualgou, & fe foi pef-

amigo &ao demais defua embaixada, car dalli ha húa legoa, o que elle mef-
& carta , refponderia mais particular- mo fazia com huma atarraía que fafjfe

mente, por elle mefmo & que o def- muim bem lançar, o Embaixador por-

pacharia com breuidade. Dadaeltare- que era defpachado: & tinha as cartas

poíla, dahi ha dous ou três dias foi o que ho xeque Ifroael efcreuia a el Rei,
xeque Ifmael a monte, leuando a mor & a Afonfo dalbuquerque, dixeaogo-
parte da gente do araial , com que cer- uernador nefte lugar da pelcaria , que
cou ao vedor bem quatro legoas de pois era defpachado que fe queria def-

roontanhas muito fragolas, & mandou pedir delle, que lho dixefTe, o gouer-
ao Gouernador que leuaííe coníigo o nadorlhe deu orecado, peloque man-
embaixador, & a fua gente pêra verem dou logo chamar o embaixador com
o modo que tinham de montear, ho fua companhia, & lhe deu a cada hum
qual foi fem outras redes, nemvarães, fua truita, das que pefcara, & dixe ao
que efta gente, a qual bateo ho monte embaixador que fe fofle na boa hora,
ate trazerem a caça a hum efcampado & delTe fuás encomendas a Afonfo dal-

que auia entreftas ferras, onde ficou buquerque, o que dito o embaixador,
toda cercada da gente como fe eftiue- & os de mais lhe beijaram a mam , & o
ra cerrada em hum curral, o que feito pe,-& fe defpedirao delle, o qual neí-

mandóu o xeque dizer ao embaixador te tempo feria homem de trinta annos,

que le vieíle pêra elle, com fua com- muito prazenteiro, affi no falar como
panhia, com os quaes fos, & com o no conuerfar. Ao outro dia que eram
gouernador, & capitam geral, entrou onze de Setembro fe mudou o araial

no cerco em que aueria mais de duas para junto de huma villa, que fe cha-

tnil alimárias, deque as mais eráovea- ma binado, demuitos pumares, &or-
dos, gazellas, carneiros, cabras bodes tas de diuerfas frucias , com quem fe

brauos, aduies lobos, & porcos mon- foram de companhia, o quefabendo o
tefes, & alguns uílos, & outras alima- xeque Ifmael lhes mandou quatro vea-

rias, depois que o xeque foi dentro do dos, & hum porco montes, depois de
Mmm ii alli
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alli eítarem três dias mandou dizer o

g mermdor ao embaixad ir, que o xe-
que llmael lhe rogaua que ena quanto
íe fazia preíles hum embaixador, que
queria mancar a Afonfo dalbuquerque
íe folTe a cidade Tauriz, aguardallo o
que afli fezeram, & pêra o caminho
lhes fez mercê de dinheiro, alem das
peças que lhes ja mandara dar & man-
dou com elles hum capitam pêra os

guiar, & fazer dar de graça pelo cami-
nho, os mantimentos que lhes foliem
necellarios.

CAPITULO XI.

T)o que o embaixador pajfou ate che-

gar a cidade de Tauriz , £f> dahi a
Ormuz, £2 a Índia.

""X Efpedidoo Embaixador doxeque
I ) lfmael, tomou íeu ca ninho pêra

Tauriz , que he daquelle lugar donde
partiram íeis jornadas, & paliando per

muitas villas, & lufares per terra mui
fe^tji, alli de criações, como defemen-
teiras, &fruífas, chegaramaettacida-
dade de Tauriz, o capitam da qual os

fíiio a receber com muita gente depe,
& de cauallo, & os leuou a hunas ca-

fas gran ies , de muitos pumares, &
tanques dagoa que o gouernador do
xeque lfmael alli tinha, onie pouia-

ram, & lhes foi dado todo o necetla-

rio pêra lua defpeza. Efti cidade de
Taunz he fermofa de edifícios, &po-
pulofa, em que a muitos Chriitãcas Ar-
ménios , dos quaes o embaixador foi

bem vifitado o tempo que alli eíleve,

que foram vinte dias, & porque o em-
baixador que o xeque lfmael mandaua
a Afonfo dalbuquerque adoecera no
tempo q lhe andauam dando feu def-

pacho, mandou que o noíTo o folie ef-

perando pelo caminho , pelo que fe

partiram logo de Tauriz, guiandoos
per caminho defuiado do que trouxe-

ram, per terra muito fértil , & de mui-
tas oivlades, villas , callelos, & povoa-
ções at° ehegarem a cidade de Caixam,
ond? deveram bem feílejados dos re-

gedores delia quinze dias, em que lhes

veo recado do xeque lfmael pêra fe da-

li irem a de xiraz, o que fezerão per
terra tão boa, & tão pouoada como a

que ja paliaram, nelle caininho pofe-

rara quinze dias , naõ por ler a diltan-

cia tamanha íenam por calo tia neue,
que era tanta fobella terra que a en-
xadas lht-s hiam fazendo o caminho,
o gauzil dexiraz veo receber o embai-
xador fora da cidade, com oitenta de
cauallo, & o leuou a humas fermofas

cafas, onde lhefezeram os dia^queahi
elteue muitos banquetes, noqual tem-
po veo ter a elta cidade de xiraz que
lera de quatro mil vezinhos, Soltam
quiler fenhor delia, que por auer mui-
tos dias que andaua fora, foi recebido
com grandes jogos, & feitas, oquil
em chegando mandou ao embaixador
três cargas de fructas , & conleruas , &:

dahi a dous dias lhe deu hum banque-
te, que durou defno meo dia atemea
noite, em que todolos da companhia

,

foram também feltejados, que muitos
delles falaram naquelle dia a hngoa
Perfea, & Grega lem delia laberem na-
da, acabado o banquete Soltam quiler

lhes deu a todos cabaias de feda, &
brocado, com que fe foram perà pou-
lada , dizem os da terra que foi ja ella

cidade de trezentos mil vezinhos, &
que hum fenhor daquellas prouincias
per erros que contra elle cometeram
os cidadóes, a manJou deltroir, dei-
xando de cada mil cafas huma: alii fpe-
raram onze dias o embaixador que o
xeque lfmael mandaua a Afonfo dalbu*
querque, com cartas pêra el Rei dom
Emanuel, &parelle, &hum preíente,
de que as peças principaes eram cinco
cauallos muito fermofos, & mui bem
agaezados, de guarniçoens douro, cc

prata tudo anilado, & efmaltado , &
mochilhas de feda, nominas, & cor-
dões de retrós, & fio douro, & huma
celada douro, & garrafas douro, &
prata dourada, & veítidos ao leu mo-
do, com carapuças de leda, & broca-
do, &quatrocargas de pinhões esbur-
gados, pexegos fecos, & vinho dexi-
raz, & adom Garcia de noronha man-
dou hum cauallo muito bem agaezado.

De
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De xiraz foram todos ter por fuás jor-

nadas a cidade de Lara, que he gran-

de,& de bons ediricios , cercada de mu-
ro, & torres, i> Rei he Arábio, fugei-

to ao xeque llmael , onde le fazem as

tangas Jarelas, que correm per todas
aquellas províncias. Dalli depois de fe-

rem bem feítejados do Rei fe partirão

pêra Ormuz, cV dahi perà índia, onde
chegaram depois do falecimento de
Aíonio dalbuquerque , lendo gouer-
nador Lopo boares, como ja fica dito.

Trcslado da Carta que o Xeque lfrnael

Jcreueo a elRei dom Emanuel.

AO Grande Rei, & fenhor de alta

Coroa, honra dos Reis da Lei do
Mexias, Rei dos Reis Chrifiãos , de
grande corsçam lenhor bemauentura-
do , caualleiro de Portugal voffas gran-

dezas Iam como Rolas de bom cheiro,

elcreuouos eíta carta pêra que íaibais,

que meu delejo, & vontade he ver vof-

fas coufas profperas, &vofío eítado a-

erefcentado comofefoíkis meu irmão
faço vos laber como hum meu criado

foi ter a ja dias, onde eltaua o vollo

grande, ik gabado gc uernador da Ín-

dia, elcolhido per vos entre muitosca-

pitães de vollo» regnos, pêra hum tal,

& tamanho cargo, ao qual elle fez mui-

ta honrra, & o ajudou , & odefpachou
bem, com es que com eI:ehião,&mo
enui> >u muito contente da companhia
que lhe fezeram, ho que eu tomei em
final de muito amor, & amizade, pelo

que lhe mandei meu embaixador, Co-
iealeam , pêra confirmar, & fortalecer

nolia amizade, allim comovos melhor

parecer, a qual deiejo muito que fem-

pre duve entre nos, &que nolfos raef-

fageiros, & cartas vara , & venham con-

tinuamente pêra fe mais fortalecer ef-

ta cadea dencffo amor. Deostodopo-
deroío renha voíTa Real peíToa em fua

guarda, com todo voíTo eftado, cafa,

& regnos pêra fempre, dos feropres.

Dada no noilò Araial.

Treslado da Carta que c Xeque JJv.acl

Jcreueo a Jifonjo dalbuquerque.

PEra o grande fenhor, que he elle-

io dos goueinadoies, & grandes

da Lei do Mexias, caualleiro grande,

& forte Leam do mar, Ce greiide co-

ração, lenhor capitam mor, que cm
meus olhos, &em minha graça, & co-

raçam me contentalies muito, & lois

grande em minha vontade, alfi como
quando amanhece a claridade , & £Íii

como o cheno do Almizcar, & dli

quero que em bem fempre lejaes gran-

de, & aleuartado, & fempre íejats alu-

miado em voflo caminho, aiii como
nolío coração deleja. façouos laber,

como veo Coiealeam, & me dixe de

voffo amor, & voíTa boa vontade, &
algumas palauras quelhedixeltes, que
antrevos & elle paliarão, & mas dixe

muito bem dicias, & me obrigaram,
& acrefeentaram amor, tk. amizade an-

tre nos, & por tanto vollo mando ou-
tra vez, pêra que vos diga alguas cou-
fas que lhe dixe, & vos peço que o que
vos o ditoCoiealeam pedir ofaçaes, &
o nam deienhaes , & o defpacheis ce-

do, & meenuieisalgús meílres de fun-

dir artelharia, & bombardeiros, & eu
os contentarei como elles quiferem,
ifto vos peço que façaes por nofl a ami-
zade, que toda minha efperança heem
vos, & lempre venham, & vam noflos

meltageiros, & qualquer coufa que vos
de mim comprir mandaimo dizer , &
confiai muito em minha amizade que
vos quero grande bem. Deos todo po-
deroio vos tenha em lua guarda.

Treslado da carta que Mirabncaca ca-

pitam geral do Xeque IJrnaelJcreveo

a Afonfo dalbuquerque.

A O grande fenhor de mando gouer-
nador, grande capitam dos gran-

des, & maior dos maiores capitães de-

ite tempo, Leam bemauenturado ca-

pitam mor, & gouernador das índias.

Eíte fomenos voíTo feruidor , verda-

deiro em amor , & em muitos ierui-

ços,
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ços, comi de feruidor, mil faudaçóes
vos enuio, fabe que fam voílo ferui-

dor, & quero volío bem la vos mando
Cojealacredim mahamed pêra que vos
diga o que lhe dixe acerca de nofla a-

mtzade, em íerraos híís, & tendeo af-

íi por certo, fem vos diflo efquecer-
des, fcreueimefempre, qualquer cou-
fa, ou feruico que de mim quilerdes,
ou mo mandai dizer, & eu o farei, &
me fareis nilío muita mercê. Naõ vos
efcreuo mais lenam que Deosacrecen-
te voflo eftado.

CAPITULO XII.

¥)e como Lopo foarez partio de Goa
com huma armada em bafca doutra
que o Soldam da Babilónia fazia

no mar ^Darabia.

INdazido o Soldam de Babilónia dos
mais dos Reis da índia, & íobre to-

dos dos de Cambaia, & Calecut, que
de nono fezelfe ouíra armada contra
osPortuguefes, prometendolhe gran-
des ajudas , elle aíli per vingar a inju-

ria recebida nodeítroço de Mirhocem
feu capitão , como por íe reílituir da
perda que recebia, em anauagaçaõ da
índia para o mar Darabia , por lhe fer

impedida , a mandou fazer em Suez.

fclta armada era de vinte , & fete vel-

las, em que entrauam féis gales de vin-

te fete bancos por banda , de três re-

mos por banco , noue fotis, de vinte

cinco bancos per banda, de três remos
por banco , doze fuítas , de vinte ate

vinte fete bancos por banda , cada hu-
ma de dous remos por banco. Na qual
armada auia fetecentos Mamalucos,
trezentos Turcos, mil mouros dos reg-

nos de Tunez , & de Grada , efpingar-

deiros, & bombardeiros, de que algús

eráo meltres de fundir artelharia, ha
mais gente eraó frecheiros, de lanças,

& efpadas, todos bem armados, entre
os quaes hauia mais de fefenta Chrif-
tãosleuantircos,íoubeíTe de certo, que
alem doutras muitas munições de guer-
ra que hiaó neíta armada hauia cento,
& vinte tiros grolíos , & trezentos, &

cincoenta berços, tudo de bronze, a-

fora outra artelhanadeferro, noaper-
ceber da qual íe paliarão quatro annos,
de que o Soldam deu a capitania a Ra-
ix loleimam Turco de naçam homem
muito pratico nas couias do mar , em
que per muito tempo no mediterrâ-

neo vfara o officio de colTairo , & an-

dara depois a foldo do grão turco, de
cujo leruiço fe foi fogido pêra o Sol-

dam de Babilónia. Com elta armada
partio Raixfoleimaõ do porto de Suez,
emOctubro doannodoSenhor demil,

& quinhentos, & quinze, & a quatro

de Nouembro chegou, com huma ga-

le menos que íe lhe perdeo, com toda
a gente, ao de Iudà, donde partio no
fim do mefmo mes peràilha deCama-
ram, leuando configo Mirhocem que
fe alli acolhera depois de o Vice- Rei
dom Francifcodalraeida o desbaratar,

no qual meo tempo tez duas nãos, &
hum galeam com que íe foi em com-
panhia de Raixfoleimaõ, peranaquel-

la ilha de Camarão fazerem huma for-

taleza, como ambos tinham por inf-

truções que lhes o foldaõ mandara, na
qual fortaleza, auia de ficar por capi-

tam Mirhocem, no que trabalhando
quali per efpaço de hum anno foram
fobre Adem, por el Rei ter mandado
per agrauos, &defgoftos que tinha de
Mirhocem, que de feus regnos lhe nã
leuaílem nenhuns mantimentos, & a

cidade foi delles combatida, & pofta

em aperto, com tudo nam fezerã mais
que derribarlhe hum lanço de muro,
& ganharem hum baluarte, masem fira

com perderem alguma gente , & naõ
poderem tomar ha cidade fe tornarão
pêra Caraaram, cc dalli tendo ja feito

boa parte da fortaleza fe foram a Iu-

dà, onde per algumas differenças que
ouue entre eftes dous capitaens, Mi-
rhocem foi morto roanhoíamente per
mandado de Raix folimao. Mas tor-

nando a Lopo So-uez, porque leuaua

commiíTam exprcíTa, & mandado dei

Rei de o mais cedo que pudelTe ir ao
mar Darabia a deftroir elta armada do
Soldam de que antes de que elle par-

tille do regno ja tinha nouas per via

de
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de Rhodes. Como chegou a índia co- leja, mandando logo fazer veia pêra o
meçou de poer em obra eíta viagem, porto, mas os rumes eram jaidos. Lo-
pera a qual apereebeo corenta, & três po loarez depois da frota furta fez lal-

velas de que eram capitaens de quinze uar a cidade com artelharia , ao que
nãos aterá a lua , dom Aleixo de me- lhe nam refponderam , com tudo vie-

nefes d( m loam da bilueira, dom AI- rão logo em humabarqueta, tresmou-
uaro da t\lueira, dom Diogo da Syluei- ros honrrados osquaes dapartedo go-
ra , Aluaro bã! reto, Antaro nogueira, uernador dacidyle, per nome Mirna-
Antonio rapofo , George de brito, miriam (que o também eraquandoal-
Aires da I\lua, dom Gonçallo couti- li fora ter Afonfo dalbuquerque, & o
nho, AtonioLopez da coita, Francif- mefrxo que o entaô defendera aos ru-
ço de Tauora, Gafpar da bylueira, mes) lhe trouxeram as chaues delia,

Duarte de Mello, & Gonçalo da Syl- otíerecendolheleu ttruiço, & dosmo-
ueira, & deznauioscapitáes, Peroíer- radores como vallallos dei Rei dom
reira, António ferreira fogaça, Fcr- Fmanuel que dalli por diante querião
nam gomez de lemos, Trittam de ga, íer, as quaes Lopo loarez nam quis
Lopo de viila lobos, Hieronymo de tomar, porque leuaua exprefío man-
louta, Pêro lopez de fampáio, Fran- dado dei Rei dom Fmanuel que ainda
ciíco de gà, Fernão de refende , & que lhe entregallem elta cidade com
loam gomez cheira dinheiro, & ca- todalasclaufulas, & firmeza de paz que
torze gales, galeotas , & fuítas capi- não tomalfe dellaa poíle, peloqueref-
tães, dom Atonto de meneies, Lopo pondeo aos mefíageiros que dixttíem
de Brito irmam de George de Brito, ao gouernedor que por entam nam ti-

Chrittouão de foufa, loam de mello, nha tempo de fe aílentarem com elle

dom Aluaro de caftro, Dinis fernan- pazes, pola prelía com que hia bufcar
dez de mello, Gomez defoutomaior, os rumes, mas que com ajuda de Deos
loamdataide, Lourenço godinho, Ba- da torna viagem viria fer feuhofpede,
ltiam roiz, António dazeuedo, Anto- & as alentariam que por entam nam
nio de miranda dazeuedo , Lourenço queria delle maisque mantimentos por
de coírae, &loam fernandez malabar, feu dinheiro, & pilotos que o guiallem,
& hum bargantim 'capitam Garcia da onde quer que a armada doSoldaõ ef-

coíta, irmam Dafonío lopez da coíla, teueíTe, com eíte recado foi ho rege-
& hum caraueliam em que hia porca- dor com todolos da cidade mui alegre
pitam, & piloto Pêro vaz devora , & mandando fazer fogos , tirar artelha-

hiirn jungo de que era capitam Diogo ria, cc poer bandeiras pellas torres, &
pereira, em querião quinhentos nai- ameas do muro com dar licença que
re?, dei Rei de Cochim, na qual frota os que da frota quifeflera ir folgar a

aueria mil, & duzentos toldados Por- cidade o fezeílem, & aos da terra que
tuguefes, & mil malabares, com que lhes leuaíTem mantimentos, & os def-

Lopo loarez partio de Goa aos oito fem pelos preços acuítumados, dos
dias de Feuereiro de mil, & quinhen- quaes mandou hum grande preíente a
tos, ccdezafete, dondecom bom tem- Lopofoarez, & quatro pilotos, pêra
po tomou a ilha de C,acotora pêra fa- irem com elle no que fe paíTou aquel-
zer augoada, da qual foi ter a vifta de lafomana, & ao domingo de Lazaro fe

Adem hum Domingo , & com receo fez a vela, mandando diante dom Al-
que ettevelTem ali os Rumes, mandou uaro de cítítro pêra lhe tomar lingoa,
lançar ancora a féis legoas da cidade, & Diogo pereira, no jungo de que era

pêra ter confelho fobello que faria, no capitam, com os Naires deCochim, a
qual te affentou que cometefTem afro- Rubães.onde tomou húa nao de mou-
ta dos Rumes fe os alli achalíem, o ros, dos quaes íoube que ha frota do
que aíli concluído, ordenou o modo foldam eítaua no porto da cidade de
que cada capitam hauia de ter na pe- ludà, & que Raix foleimam a manda

ua



47° Qnarta Parte da Chrornca

na concertar com tençaó de outravez zer rolto a cidade , mas antes que la

vir fobre adem, & acabar a fortaleza chegalle lhe deu outro temporal com
de Canaram, o que feito determina- que a nao Damonio rapofo íe foi ao
ua pairar a índia fa/.er guerra aos Por- fundo, íem delia eleapar coufa viua,
tuguefes com a qual noua Diogo perei- em q morrerão mais detrecentos Mala-
ra eíperou Lopo loares naquelle por- bares, chegada a frota ao porto de ludà
to, por lho elle aíii ter mandado. por na entrada auer muitosbaixos, foi

« necellariu íurgir huma legoa da cida-
C AP1TULO XIII. de, a qual eltà fituada na coita da Ará-

bia em terra tam elterile , que a agoa,
*De como Lopo Joarez chegou a cidade & mantimentos lhe vem de carreto,
de ludd, &doqueahifcz ate fe par- a caufa de fe pouoar alli foi por delia a

tiffera a ilha de Camaraw, ou- cafa de Meca nam hauer lenão huma
i de\DuarteGaluamfaleceo. jornada, pelo que vem deíembarcar

aquelle porto os mais dos romein s

PArtido o jungo , & galeota com que vam a eíta cafa em que tem gran-
algús outros nauios pequenos que de deuaçam , & a í li por eltar quaii no

Lopo loarez mandou diante a defeo- meo da coita deite mar D-rabia, lugar

brir a cofta, elle fe fez a vela com to- muito conueniente peraadelcargadas
da a armada, ao qual, tendo paliadas eipeciarias, & outras mercadorias que
as portas do eítreito, fobreueo denoi- vem da índia , que os de Alexandria,
te huma tormenta com que todos eíti- & do Cairo , & outras prouincias alli

ueram a rifeo de fe perderem, com tu- vem bufear per terra, & per mar, a

do nam efeapou delia dom Aluaro de troco doutras que trazem , poíto que
caitro, pela muita roupa que meteo na o porto feja tão eítreito, perigofo,&
íua galeota de três murruazes, nauios cheo de muitos baixos, penedos, &
pequenos da terra, que tomou, fem reltingas, que de baixa mar todalas en-
efeapar pelica nenhuma , entre os quaes tradas rkam defeubertas , excepto hum
morreo George galuaÓ rilho de Duar- io canal perque fe ha cidade ferue, que
te galuão paliada a tormenta feguio com maré vazia tem muito pouco fun-
Lopo loarez fua viagem, com o qual do, a cidade era então fraca de mu-
quinze ou vinte legoas, antes de che- ros, & os que tinha mandara fazer Mi-
gar a cidade de ludà vieram ter era hu- rhocem, no tempo que alli elteue, de-
ma gelua, dezoito Chriltãos leuantif- pois de o dom Francifcodalmeidadef-
cos os mais ddles venezeanos calapha- baratar. Com tudo poíto que a cerca
tes, & carpinteiros, que trabalhauam folie tal, a cidade «ra bem edificada

nas gales do toldam, que então eíhua de cafas fobradadas, emqueauiaaigu-
em ludà, donde vinham fogidos com mas de pedra, & cal, & cantaria mui-
fete turcos que traziam configo, dos to cultofas, feria entaó aomaisdemil,
quaes ibube as nouas verdadeiras de & duzentos vizinhos os mais delles

quantas velas, gente, & munições de mercadores, alguni muito ricos, pelo
guerra auia na frota, & a caufa porque grande trato que nella auia. Surta a

Raix foleimaõ mandara matar Mirho- frota por eltar em lugar deícuberto,

cem, que foi por ter certas informa- dos muros, & repairos que mandara
çoens de como elle lhe tinha ordena- fazer Raix foleimam na praia, a vare-

da a morte com peçonha ,& affiro lhe jauam com pelouros de bombardas
diiíeram que ha frota eltaua varada em groir*as, de que recebiam algum dam-
terra, & a cidade com muito pouca no com tudo Lopo foarez mandou a

gente, que a todo puderia auer nclla dom Afonío de menefes, & a Deniz
quinhentos toldados, fabidas eitas no- Fernandez de melo que foliem íondar
uasdeterminou Lopo foares de ir quei- o canal , ate o furgidouro , & acharam
mar eita armada, mandando logo ta- que poíto que as gales podeflem en-

trar,
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trar, que o canal jazia de forte que
auiam íempre de ficar com o coitado
no roíto da artelharia dosimigos, fem
íe poderem ajudar da lua fobelo que
ouue confelho, em que aíTentaraõ que
a cidade lenam cometeife fem primei-
ro encrauarem a artelharia que eltaua

na praia, & que pêra fe iíto poder fa-

zer com menos íolpeita deuiaó de man-
dar poer fogo ao galeam, &duas nãos
que foram de Mirhocem, que alli ef-

tauam ancoradas, & que em quanto o
fogo andalle nellas fe poderião encra-
uar as bombardas , fe os imigos por
acodir ao fogo fe defcuidallem delias,

roas ilto nam focedeo a vontade, por-
que ainda que o galeão, &naos ardef-

fem ate as cubertas , nem por iíTo fef-

queceraó hos turcos da artelharia, pe-

lo que dous chriítãos dos que fogiram
de luda, a quem íe o negocio encom-
mendou, o nam poderam fazer, com
irem a illb defafiados pelas grandes

promeíTas que lhe Lopo foarez fez de
maneira que a openiam dos mais foi

que a cidade lenaõ deuia de cometer,
pois a frota la nam podia chegar , fem
íe poer a rilco de as bombardadas a

meterem os imigos no fundo, o que
aflentado Lopo foarez determinou de
le partir, mas por o vento fer contrai-

ro eíteue alli alguns dias, com em to-

dos elles hos imigos lhe fazerem dam-
no com os pelouros das bombardas que

hnçauam na frota de que auia alguns

de ferro coado que pefauam fetenta

aratens, noqual tempo Raixfoleimam
lhe mandou huma carta fcriptaemCa-

ítelhano , aqueixandoíTe , como per

graça, que íefpantaua de nam hir fer

leu hofpede, pois o eftaua efperando,

pêra o feftejar, ao que lhe Lopo foarez

refpondeo per efcripto, que íe a frota

que elle alli tinha do Soldam eíteuera

em parte, que a elle poderá abalroar,

que aquella amizade, & bom gafalha-

do com que o eltaua efperando em ter-

ra, elle lha pagaria em dobro no mar,

& que fe delle queria algúa coula que
o acharia na ilha de Camaram, pêra

onde fe partio dous ou três dias depois

deites recados , auendoonze q alli viera

ter, aqualllhachegounomesdemaio,
com lhe morrer muita gente a fede &
na mefmallha outra tanta a fome, por
a achar defpouoada & da terra firme
lhe nam acodirem mantimentos, pelo
que mandou Francilco dega, & Lou-
renço de colme a coita de Ethiopia
buicallos, & algumas velas que Ihefal-

tauam da frota, & afli pêra deícobri-
rem o porto de Maçua, & Arquiquo,
onde auia de lançar os que hiam com
o embaixador do Emperador, & Rei
do Abexi, cujos aquelles portos fam

,

no que, & em mandar desfazer a for-

taleza, que na Ilha começaram Raiz
foleimaõ, &Mirhocem, paflouosdias
que alli eíteue, donde fe partio na en-
trada do mes delulho deixando enter-
rado Duarte galuam na mefma ilha,

onde faleceo a noue de lunho deite an-
no de M. D. xvii. mais de velhice que
doutra doença , por fer homem de mui-
tos dias, nos quaes todos, depois que
pêra iflb teue idade , fez muitos, &
mui aflinados feruiços aos Reis deites
regnos, nelles, & fora delles, no qual
leruiço , & de Deos acabou o proceflb
de fua vida como bom, & Catholico
Chiiítam.

CAPITULO XIII.

1)e como Lopo foarez for lhe morrer
muita gente per falta de mantimen-
tos , os foi bufear a cidade deZeila %

G> a queimou, por os moradores del-
ia o receberem de guerra , indoos el-

le bufear de paz, & de como per ca-

fo dos mefmos mantimentos determi-
nou de hir a cidade de Barbora

, Qf
por lhe o vento feruirfe foi na vol-
ta de Ormuz , donde Je foi perà Ín-
dia.

A Cidade de Zeilla eíta fituada na
coita da Ethiopia junto das por-

tas do eítreito Darabia da banda de fo-

ra , as mais das cafas fam de pedra, &
cal, & cantaria fobradadas, agente da
terra he preta , com tudo na cidade a
alguns baços, & aluos, que procedem
dos mercadores eftrangeiros que alli fi-

Nnn cam



472 Quarta Parte da Chronica

cam, & fecafam nacidade, outrazera nam tomar mais, & aos que ficaram,

fuai mulheres de fora , he de grande & a me ima cidade mandou poer o fo-

trato, por ler muitoabundantedernan- go, que laurou quatro dias, antes de
timentos, criaçoens, mel, &encenío, le acabarem de queimar todalas cafas,

de que a muito na terra, a qual Lopo & fermoías mcxquitas , com outros

íbarez conltrangido da grande fome edifícios, que nella auia, lem ficar ne-

que os da armada padecião determi- nhum. Aqui le achou prelo hum loam
nou de os ir bufcar pelo que fe fez a fernandez natural de Leça, cotmtre do
vela, & foi ter a elta cidade de Zeilla bargantim, de que era capitam Gre-
com afTaz trabalho, & mais de vagar gorio da quadra que íe perdeodarma-
do que cuidaua, por lhe o tempo nam da de Duarte de lemos , como rica ja

feruir de cuja vinda fendo os da cida- apontado, 6c íe ao diante ainda dirá.

de auifados , ha deípejaram de molhe- Depois da «idade fer de todoabrafada
res, & outra gente fraca cora os mo- Lopo íoarc^. le fez a vela caminho de
uens que poderam leuar, & os que fe Adem, onde Miramirjam capitão dei-

atreueram a defendella fe poferam em la , fabendo que vinha deltroçado do ca-

iom de o fa^er dando dillbmoítraspe- minho,&muitofaltodeagoa,& manti-
ia praia, o que vendo Lopo íoarez com mentos, onam quis recolher, nem dar
parecer dos capitaens, & homens no- vento a feus recados , mas antes com
bres da frota, mandou defembarcar a muito pejo lhe mandou dar alguma a-

gente, mas nem por iííb deixauam os guoa, & mantimentos por íeu dinhei-

da cidade de zombar dos noflos, re- ro , & iíto em tam pouca cantidade
mocandolhes que fe em luda foraó bem que naó abattaua pêra a terça parte da
hofpedados que alli o feriam melhor, gente que auia na armada pelo quede-
is primeiros que defembarcaram fo- terminou de os ir bufcar a cidade de
ramdomGarciacoucinhOj&domloão Barbora, que he na coita da Lthiopia
da fylueira, que leuauam a vanguarda vinte legoas da de Zeila , contra o ca-

o que Lopo íoarez fez com a mais gen- bo de guardafum, pêra onde , depois
te tam tarde, que nam podendo os nof- de eftar furto doze dias no porto Da-
íos íbfrer asrebollanas, & algazaras q dem fe fez a vella, & porque depois
os mouros faziam , Gafpar da íilua , dandar alguns dias neite caminho bem
Aires da íylua, & António ferreira fo- enfadado com calmarias, lhe começou
gaça com a outra gente que ja eftaua a ventar vento que feruia mais pêra a
em terra remeteram a elles, aquém os cofiada Arábia que daLthiopia, fe foi

piouros fairam das bocas das ruas com rota abatida caminho de Ormuz, fe-
muitoesforço, com tu io apertados da guindoos capitaens que o poderam fa-

nolTa gente, fe começaram a recolher zer, onde chegou com perda de mui-
pera dentro , & dahi conftrangidos, ta gente, fem desbaratar a armada do
com ficarem muitos mortos vararam Soldam, nem tomar luda, nem Adem,
perà outra banda do fertaõ, femnaci- nem porto na coita da Lthiopia , em
dade ficar peíToa nenhuma, o que fei- que podeíle lançar Maiheus, o embai-
to, Symam dandrade que era nefta xador do Emperador, &Rei do Abe-
companhia mandou dizer a Lopo foa- xi , com os que com elle hiam : de Ca-
rez que podia entrar na cidade, queja laiate, que foi o primeiro porto que
lha tinham defpejada, do que fe tendo tomou na cofia da Arábia antes de che-
por afrontado, por fenão achar no fei- gar a Ormuz, deípachou dom Aleixo
to, tomou mal o recado, & teue fo- de meneies pêra a índia a prouer no
bre elle depois mas palavras com Si- deípacho das nãos que auiam de ir pa-
mara dandrade. Ganhada aííi a cidade ra o regno, & Lopo de villalobos na-
mandou Lopo foarez recolher alguns tural Deftremoz por capitam, & Pêro
mantimentos, de que auia muitos, do vaz Deuora por piloto do bargantim
qu« fe elle depois bem arrependeo por que fora de Lourenço do coime, que

os
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os mouros matarão na ilha de Dalaca, ra filho Dantam doliueira matou atrei-
pera rota abatida leuarero as nouas do çam , no que teue ^or companheiro
íuceííb delta viagem a el Rei dom K- hum Mendafonio, criadodedom Dio-
manuel, ho qual bargantim chegou a go lobo, baram daluito, a caufa por-
Lis-boa, ondeei Rei entameftaua, com que o mataram, foi dizei Hierorymo
grande efpanto de todos, porleropri- doliueira, que o injuriara indo na lua
meiro nauio daquelia calidade que ate nao debaixo da íua bandeira; deites
aquelle tempo viera da Jndia a eltes dous homicidas pagou logo Menda-
regnos. Lopo foarez depois de ter af- fonfo, porque hum cauílleiro esforça*
lentadas as coufas que compriam a ci- do, que hia nelta nao, per nomeloam
dade de Ormuz, & fortaleza, com as roíz pao o matou as punhaladas, &
vellas que le alli ajuntaram da lua fro- prendeo Hieronymo doliueira o qual
ta (e íbi caminho da Índia onde achou trouxeram prelo a Ormuz donde o le-

Antonio de laldanha , que neltanno de uaram a Índia , & Iam roiz pao le per-
M. D. xvii. partira de Portugal, porca- deo na nao de Francifco de gà, indo
pitam de cinco nãos de que os outros pêra Calaiate, & quanto a Hieronymo
capitães erão dom Tnftam de mene- doliueira Lopo íbarez onam quis len-
íes, Emanuel de lacerda, Pêro corei- tencear, per o defuncto dom Aluaro
ma, & Raphael catanho, & alli achou fer leu íbbrinho , mas depois lendo
Fernão dalcaçoua, prouedor mor dos Diogo Lopez de íequeira gouernador
contos dei Rei, que partira depois de o degolarão per íentença. Eita foi a
António de laldanha por capitão de derradeira execuçam dos que morre-
tres nãos hua dei Rei em que elle hia, ram nelta infortunada viagem , com
& outra de Duarte Triítam hum mer- tudo a defpefa fe nam pode ter por
cador honrrado de Lisboa, de que era mal feita, porque fe elta armada nam
capitam Afonlo Hanrriquez de lepul- fora ter ao direito da Arábia , Raix:
ueda que inuernou no Braiil, & outra foleimam paliara a Índia , do que fe

dedom Nuno Emanuel guardamordel poderam mouer negócios, que por
Rei, osquaescapitãesambos fe ajunta- ventura caibra muito mais dinheiro,
ram , dobrando ho cabo de boa bperan- & gente, do que fe nella delpendeo,
ça, & chegarão a Goa aos xvii debep- & gaitou.

tembro deite anno, em companhia de
dom Aleixo de Meneies que fencon- CAPITULO XV.
trou com elles no caminho, vindo de
Ormuz, 1 om a vinds dos quaes pefou ^o que Hetlor Roiz pafou em coulam
muito a Lopo toarez , porque Anto- onde o Lopo Joarez tinha mandado,
nio de fildanha vinha prouido da ca- fera fazer huma fortaleza, & re-
pitania da coita do mar Darabia que ceber o que el Rei era obrigado pa-
elle tinha dada a dom Aleixo de mene- gar Jeguudo forma dos contratos que
fes & Fernam dalcaçoua de veador da fe com a Rainha Jua mui fezeram.
fazenda dei Rei, ilientodoleu mando.
Depois de Lopo loarez fer na Índia /^ Omo no Capitulo fegundo defla
chegaram alguns nauios dos da fua ar- v^ quarta parte fica dito, Lopofoa-
mada que ficaram efpalhados , com rez mandou de Cochirn embaixadores
huns irem ter ha Melinde , & outros a a Rainha de Coulam pêra com ella af-

Moçambique, & a outros portos em fentarem as pazes, que fe quebraram
que paliaram muitos trabalhos, & lhes por refpeito da morte Dantonio deòa
morreo muita gente , entre os quaes & outros Portuguefes, & porque lhe
foi hum de que fora capitam dom Al- el Rei dom Emanuel tinha encomen-
uaro da iylveira, que foi ter ha hum dado que fizeffe alli húa fortaleza, to-
lugar da banda da Ethiopia , dentro mou achaque de mandar requerer ha
do eítreito, onde o Hieronymo doliuei- Rainha que compriíre as capitulações

Nnn ii das
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das pazes, ao que antes que partiffe

pêra ho mar Darabia , mandou hum
muito esforçado caualleiro de Coim-
bra, per nome Hertor roiz, o qual che-

gou a Comiam o primeiro dia de Feve-

reiro deite anno de M.O.xvii. onde ne-

gociou tudo de maneira, que alem de

lhe a Rainha mandar comprir o con-

theudo nos contratos, lhe deu licença

para fazer huma cafa forte , em qual-

quer parte da cidade quequifelle, pê-

ra os Portugueíes eítarem nella fegu-

ros dos da terra, a qual logo começou
a tiro de pedra do mar, com alicerces

fundados pêra fe fobre elles poderem
edificar torres, & paredes, a modo de
fortaleza, o que vendo os mouros que
morauam na cidade determinarão im-
pedir elta obra por viadosgouemado-
res da cidade, & dos do confelho dei

Rei, mas a Rainha ficou fempre firme

eai feu propoíito pelo que Hector roiz

procedia na obra com muita diligen-

cia, no que continuando depois da Rai-

nha fer partida pêra a guerra que tinha

com elRei deTrauancor feu vizinho,

os mouros, que viviam na cidade, &
alguns outros eítrangeiros que allitra-

taua-n vendo a perda que lhes de tal

obra podia reíultar induziram os gen-

tios, duendolhes que fe ieixiiíem fa-

zer aquella cafa, que por tempo a ha-

uiam os Portugueíes de conuerter em
fortaleza, como o fezerão em outros

muitos lugares, de que íe tinham aíe-

nhoreado, & lhe tomariam fuás fazen-

das, bens, & molheres, porque aíli o
tinham porcuítume, o que imprimio
tanto nelles , que juntamente com os

mouros começauam de tratar mal os

Portuguefes, dizendolhes patauras in-

juriofas , dando finaes de quererem
com elles trauar briga, aoquenamaco-
dião, defcmulando com elles, por lho

Hector roiz aíli ter mandado, & por-

que ilto crecia cada dia mais, mandou
que nenhum andafíe pela cidade , pro-

uendolle por via dalguns feus amigos
gentios das coufas necelTarias pêra o
inuerno, temendo que então o come-
teiTem os mouros o que fabendoosgo-
uernadores da Cidade por lho aíli ter

mandado a Rainha, lhe offereceram
toda a ajuda , & fauor que lhe folJe ne-

cellario, &afli hofezeramem tudoho
que lhes per elle foi requerido, a quaL
Rainha, durando ainda elles negócios
chegou da guerra a que fura , com cu-

ja vinda ceifaram eltes reboliços , & fi-

caram os Portuguefes íeguros, proce-
dendo na obra que tinham começada,
a] qual depois íahio em foruleza, co-
mo o os mouros dezião.

CAPITULO XVI.

*De como dom Goterre depois dapatti-
da de Lopo foarez, mandou dom Fer-
nando Jeu irmam darmada as ilhas de

Maldiva, & feu Jobrinho dom loam
correr a cojia ate Chaul, £ff do que
lhes aconteceo.

PArtido Lopo foarez pêra o mar
Darabia, dom Goterre de Monr-

roi, capitão de Goa, por lho elle alfi

deixar encomendado defpachou dom
Fernando de Monrroi feu irmão pêra
as Ilhas de Maldiua embufea das nãos,

que aparudas da coita da Índia, naue-

gauam do mar Darabia, & outras par-

tes pêra a ilha deSamatra bufear efpe-

ciarias, & outras mercadorias que a na
terra, & vem de fora. Na qual viagem
dom Fernando, & loamGonçaluez de
caftelbranco, que hia em fua compa-
nhia com huma galle, tomaram duas
nãos deCambaia, muito ricas, que vi-

nham deSamatra de que eraCapitam,
&fenhorio hum mouro, per nome Co-
xequi , com as quaes entraram nopor-
todeGoa. No melmo tempo que dom
Goterre defpachou dom Fernando feu

irmam pêra as ilhas de Maldiua, man-
dou também dom loão de monrroi feu-

lohrinho correra coita ate Chaul, com
cinco velas de que afora elle eram ca
pitaens Anrrique de touro natural de
ÍLuora, Domingos de íeixas , Paulo
cerueira, & Perogeorge hos quaes an-

daram la quafi todo o veram fem faze-

rem mais que tomarem no rio de Maim
huma nao que vinha do mar Darabia,

da qual a gente fe faluou em terra com
o que



dei Rei dom Emanuel. 475
f) que pode Ieuar , o demais tomaram nho pêra Goa, onde achou dom Fer-
os Fortuguefes, dalli fe fez a vela pêra nando de monrroi que j* tra tornado
Chaul, após quem o capitam daforta- da viagem que federa as ilhas de Mal-
leza de Maim , per nome xequegi , man- diua.

dou dez fuitas tanto por fe vingar da
injuria que lhe fezeram em lheesbom- CAPITULO XVII.
bardearem a fortaleza, como por ref-

peito da nao que a lua viita , & dentro 'De como Je azou a morte de loam mar
no leu porto, tomaram as quaes trava- chado

,
per ca/o de diferenças que cu-

ram com dom loam, & fe íeruiraro de ue entre dom Coterre de monrroi
numa, & da outra parte as bombarda- capitão de Goa , K Ancojtamca-

das, fem fe poderem aferrar, ate que fit«o das terras defenda.
os imigos ouveram por leu barato fa-

zerem volta pêra donde vieram , pelo A Fonfo dalbuquerque defno tem-
que dom loam feguio fua viagem ate J\ po que tomou a cidade de Goa ate

chegar a chaul, onde veo ter comelle quemorreo, trabalhou muito por ca-

hum Aluaro da madureira, cafado em far nella todolos Portugueles que po-»

Goa, que fe hnçara coro os mouros, de entre os quaes foi Fernam caldeira

por ter morto hum Lourenço prego íeu page, homem de boa catta, que el

português, almoxarife da cidade, ao Rei domFmanuel mandou vir empra-
qual dom loam deu feguro pêra o le- zado a elte regno, por mas informa-
uar configo aGoa v &lhe auer perdam çoens que delle tinha, pondolhe que
de Lopo loarez, & por vir mal trata- ufaua ofricio de collairo roubando na-

do lhe tiraram antre todosobra dedu- uios de mouros, & malabares, fem di-

zemos pardaos queellerecebeo, &lob ferença de lerem amigos, ou imigos,

efpecia de dizer que hia a terra com- do que elle deu de lim tam boa razam
prar vertidos, nam tornou mais, o que que el Rei lhe fez mercê, & o tornou
vendo dom loam fe partio caminho de a mandar folto pêra Índia, na armada
Goa, a quem na boca do rio de Chaul de Lopo foarez , na nao de que era ca-

fairão quinze fuitas de Melequiaz ca- pitam dom Goterre de monrroi, com
pitam de Dio, que auia dias que lhe an- o qual ouue palauras, tam efcandalo-

dauum a geito, mas elle le desfez dei- fas, que em chegando a Moçambique
las com aDalrroar numa que leuoucon- fretou hum nauio, & fe foi caminho
figo de que todollos mouros fe lança- da Índia , onde em chegando a Goa a

rão ao mar , & tornando a Aluaro da primeira couía que fez foi dar húacu-
raadureira nomefmo dia que fe lhe fez tillada pelo roíío, & decepar húa per-

aefmolla, em lugar de ir mercar osvef- na a Anrrique de touro, de que atraz

tidos a terra, fe foi aDabul darauifoa fiz mençam , pelo qual cafo, & receo

Mirai milique capitam do çabaim dal- que tinha de dom Goterre o tratar mal
cam, da pequena armada que trazia em Goa, donde hia prouido de capi-

dom loam de monrroi, & que fe qui- tam, & lhe morrer Afonfo dalbuquer-

íeiTe tomallo cora os mais nauios que que, que ho criara, a cujo abrigo lepo-

trazia, que elle lno afleguraua, ao que dera acolher, determinou de le ir pêra

mandou logo fete fuitas que o foíTem Ponda, que he duas legoas de Goa, on-

aguardar na boca do rio de Chaul em de eltaua por capitam doC.abaim dal-

que hia ometmo aluaro da madureira, cam Ancoítam, leuando configo o mi-

mas ellas o acharam ja fobelo porto de lhor de fua fazenda, pelo que, & por

Dabul, dequemauendovilta le come- Ancoftão faber que era bom cauallei-

çaram de recolher pêra dentro, fem ro, & aítuto, & deligente nas coufas

dom loaó poder fazer mais quefeguil- da guerra , lhe fez bom gafalhado, o

las as bombardadas, fem poder tomar que dom Goterre fofria mal, a huma
nenhúa, o que feito feguio feu cami- pelas palauras ;que com elle paffara na

via-
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viagem, & a outra pelo ferimento Dan- quecomelle hiam que em amanhecer!-

rivjue de touro, & a terceira fe dixe do auiam de dar em Ponda , pêra lhe

que era por ter algum geito a molher trazerem prelo Ancoitam ou o mata-
deíte Fernam caldeira, pelas quaes ra- rem do que alguns começaram a mur-
zôes por fe vingar, & lhe ficar melhor murar, vendoo perigo que auia none-
azo pêra feus amores, mandou per gocio, & a boa caufa que Ancoitam te-

muitas vezes recados a Ancoltaóapon- uera pêra matar loão gomez, com tu-

íandolhe os erros de Fernam caldeira, do por lhes dizer que compria aiiim a

pedindolhe que lho entregaffe , pêra feruiço dei Rei fe defpoleram todos a

delle mandar fazer juítiça , do que An- fazer o que lhes mandaua ,
pairando o

coitam fe efeufou fempre pelas raelho- rio de Benaltarim emalmadias, & os

res palauras, & modos que pode. Fi- cauallos a nado, onde domGoterre fi-

nalmente mouido dom Goterre da ma cou em guarda das almadias, indo por
vontade que tinha a Fernam caldeira, capitão da gente de cauallo dom Fer-
& da boa que tinha a fua molher de- nando de monrroi, & de pe loão ma-
terminou de o mandar matar , de que chado alcaidemor dacidade, queche-
deu o cargo a hum loam gomez eferi- gou a Ponda primeiro, que dom Fer-

uam da feitoria de Goa, homem esfor- nando, & loube de dous piães da ter-

çado, o qual fingindo quehiadefauin- ra que tomou, de como Ancoftão ef-

do dedomGoterre,íe lançouemPon- taua bem defeuidado de irem fobrel-

da onde por fer a peifoa que era, & le, pelo que dixe a dom Fernando que
delle Fernaó caldeira ter conhecimen- o deixalTe ir com a gente de pe, por
to, o recolheo em fua cafa, dandolhe euitar o eltrondo da de cauallo, que
tudo o que lhe era neceifario, per cu- poderia fer caufa de os fentirem , que
jo refpeito lhe fez Ancoitam boa com- elle lhe traria Ancoltão morto, ou vi-

panhia, oqual indo hum dia folgar fo- uo antes que amanhecelle, mas dom
ra di villa a cauallo os leuou ambos, Fernando parecendolhe que ficauanif-

configo,inio loaó gomez em hum ca- fo abatido o nam quis fazer, no que fe

uallo de Fernam caldeira, fobelo qual deteueram tanto que era ja dia claro,

andando ambos palfeando apartados pelo que foram fentidos , & Ancoltão
da companhia, o matou a viita de An- auifado que fe logo pos com fua gente
coitam , que logo mandou trás elle , & da outra banda do rio , pêra dalli ver o
lho trouxeram prefo, &narn podendo termo que osnollbstomauão, os quaes
íofrer huma tamanha treiçam cometi- foi faido entrarão no lugar de Ponda
da diante delle de que fe tinha por in- íem nelle acharem peifoa viua, com
juriado, fem ter paciência pêra aexe- tudo, alguns paliaram a ponte deter-
cuçam de hum tal cafo le fazer per via minados de cometerem Ancoltão, mas
ordinária, elle mefmo por fua mam vendo dom Fernando que ja nam po-
cortou logo a cabeça a loam gomez, dia fazer nada do a que viera, mandou
do que dom Goterre ficou mui fenti- dizer a loão machado que hia na dian-
do, & reíoluto em perqual^uer modo teira que fezelfe volta, & le recolhel-
que podelle tomar vingança, de An- fe, porque elle fazia o mefmo, loam.

coitam, & pêra o fazer maisdiíliroula- machado fe paliou logo com toda a

damente ordenou em dia de pentecof- gente de pe a diante, pelo aíli ordenar
te jogos, & canas a que fe ajuntou to- dom Fernando que ficou na trafeira

da a gente de cauallo que auia nacida- com a gente de cauallo, o que vendo
de, & ilha, dos quaes no mefmo dia a- Ancoitam deu com a fua em dom Fer-
cabados os joguos tomou oitenta , & nando, comtantoimpeto queos deca-
íeis centos piães, canarins da terra, & uallo le começaram de defordenar de
letenta belteiros , & efpingardeiros maneira , que forão desbaratados &
Portuguefes com que le foi de Goa, a mortos muitos delles no qual desbara-
Benaílarim & fendo ja noite, dixe aos to os nolTo» de cauallo, que hiam fo-

gin-
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gjndo deram nos de pe, &fembaraça-
rão antrelles de maneira que lhe feze-
ram perder a ordenança. Ancoltão co-
mo era bom caualleiro vendo a nofTa
gente reuolta , huroa com a outra, &
cheademedo, foubeiie ajudar do tem-
po, mandando aos léus que tomaíTem
humas barreiras eítreitas, perque for-

çadamente auiam de paliar, onde de
todo acabou dalcançar a victoria de que
eltaua bem deícuidado poucas horas
auia, em que morreram (depe, & de
cauallo, dos Portuguefes) cincoenta,
& foram captiuos vinte íete, &dosca-
narins morrerão mais de cento , neíte
derradeiro recontro matarão loão ma-
chado o qual fe defendeo como muito
esforçado caualleiro , tomando por me-
lhor partido a morte com honrra , que
não a cruel, & habituada que felheha-
uia defeguir fé cairá em mãos dosími-
gos. As pelíoas de calidade que aqui
matarão de que pude faber o nome
afora loam machado , foram George
de magalhães, & loão roiz peflba. De-
lta victoria auifou logo Ancoftam oça-
baim dalcam , pelo que efcreueo a Cu-
falarim, que neíte tempo eltaua em Bil-

gam, que he pouco mais decatorzele-
goas de Goa que com toda a gente que
entam tinha junta que ferião cinco mil
de cauallo, & vinte cinco mil de pe,
vieile fobtlla cidade de Goa, & traba-

Ihaife pola ganhar o que mandaiia fa-

zer, por lho os Portuguefes terem que-

brado os contratos das pazes, com o
qual recado Gufalarim fe veo a Ilha de
Goa, onde fez muitos males, roubos,

eftragos, & de feito tomara a Cidade,
ou a pufera em muito aperto , fe neíte

meo tempo antes do mes de Septem-
bro loão da fylueira nam viera deQuí-
loa (onde inuemara) com quatrocen-

tos homens que trazia, aífi dos da fua

naocomo daque íefaluou da deFran-
cifco de foufa maneias, & nam viera

de Cochim Raphael pereftrelo, com
hum Bargantim, & outros nauios que
entam chegara da China, a quem por
vir rico feguia hum bom quinham de
foldados a que daua de comer com a

vinda dos quaes defefperado o çabaim.

Dalcam de poder cobrar ha Ilha, & ci-
dade de Goa mandou cometer pazes a
dom Goterre as quaes fe concertaram
reípeitiuamente, ate a tornada de Lo-
po foarez, noqueelleconlentio de boa
vontade depois que chegou a Goa. Ff-
tes males todos caufou a defontltida-
de de huma molher, porque peramor
delia ferio , & decepou feu marido Fer-
nam Caldeira a Anrrique de touro, &
por feu relpeito mandou dom Goter-
re matar o mefmo Fernam caldeira,
cuja morte foi caufa da de Iãogomez,
donde fe azou a de Ioao.machado , &
doutros muitos, & poeríle a ilha de
Goa com a cidade em rifeo de fe per-
derem fenão fora a vinda de loão da
filueira, & focorro de Raphael Peref-
trello, porque íeeítes não chegaram a
tempo tam necefíario, fo Deos os pu-
dera faluar do poder dos imigos. Fei-
tas eftas pazes dahi a poucos dias che-
gou a Goa dom Aleixo de meneies que
vinha de Ormuz, & com elie António
de faldanha, & Fernam dalcaçoua que
achou no caminho os quaes ( como fi-

ca apontado ) vinhão de Portugal, com
cuja vinda fe acabarão de todo de con-
cluir as pazes, & fe fezeram de huma,
& da outra parte os contratos delia co-
mo a tal negocio conuinha.

CAPITULO XVIII.

1)e como elRei quis verper experiên-
cia o que os (crtptores antigos fere-
vem do ódio natural que a antre os
Elephantesy Ç£ os Rhinocerotas

, fe-
ra ho que mandou em Lisboa meter
ejlas duas e/pantofas alimárias enp
hum terreiro cerrado, £? do que ca~
da huma delias fez,

ACoítumauam os Romanos , por
grandeza, em lugares que pêra if-

fo tinhão, lançarem homens condena-
dos a morte , pêra fe matarem huns aos
outros, ou com alimárias brauas, & as
mefmas alimárias entie fim, aos quaes
efpectaculos concorriam todolos que
os queriam ver, & os tinham elles em
tanto, que em fuás hiítorias o contam

co-
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como por coufa muito digna de memo- barcaram o fc^ephante que el Rei man-

Tia, peloque nam feria rezam quepaf- dou ao Papa Leão decimo, como atras

fafíe eu neíta Chronica por hum feme- fica dito, o qual lenam quis nunca me-

íhante a eítes dos Romanos , que el Rei ter na barca pêra o leuarem a nao, ate

dom fcmanuel quis quefefezeflenaci- que el Rei mandou per duaí» vezes re-

dadede Lisboa de hum fclephante,& cado ano Índio que o regu, que de

hum rhinocerota , duas brauiílimas , & fua parte lhe dixeíle que le embarcaí-

efpantoías alimárias, das quaes ambas le, porque elle lhe prometia por fua

direi primeiro a propriedade, pêra que feReal que o mandaua a outro mor le-

os que ilto lerem eltem mais atentos nhor que elle dequem auia de fer me-

íabendo a força, & poder de cada hu- lhor traftado, & que fe iíto nam fofTe

ma delias, & o ódio que natureza an- aíli, lhe prometia de o mandar trazer

trelles pos, & porque o Klephante an- ao mefmo lugar donde partia, do que

tre todalas alimárias he a que mais jui- fatisfeito deu dous urros como porte-

zo natural tem, tratarei delles primei- ítemunho da promeíía dei Rei, & com
ro, & delpois dos Rhinocerotas. Dos lhe correrem as lagrimas pelos olhos

Elephantes fe efcreue que fe viram ai- fembarcou. Diz Plinio entre outras

guns quefabiao ler as letras gregas, & muitas coufas que trata deitas alima-

efcreuer, o que meu nam poderá per- rias , na fua natural hiitoria , que fará

íuadir, fenão íoubeííe por coufa mui tam amigos dos homens, & tam enten-

eerta, que eítando Diogo pereira ho- didos que fe achaõ algús defuiados do

mem nobre, & Diogo de fe na corte caminhe os metem nelle, & os guião

dei Rei de Naríinga, na cidade de Bi- tanto, quanto lhe parece fer necelía-

íanaga, que mandara el Rei trazer ao rio. Diz mais que querendo el Rei An-

terreiro dos feus paços hum tlephan- tiocho paliar o vao de hum rio, man«

te, <& que per ante elle efereuera no dou que fofiem primeiro os fclephan-

chão com aponta da tromba letras que tes, o que arreceou fazer o capitara

fe podião ler, o que acabado lhe man- delles, per nome Ajax, o que fabendo

dou o que o regia que dixefTe o que fez pregoar que daua a capitania aquel-

comera, ao que refpondeo em voz cia- le que primeiro paffaHe, o que ouuin-

ra que fe entendeo de todos que co- do os fclephantes hum delles que fe

mera Arroz , & Bethele. Plinio , & chamaua Patroclo fe adiantou diante

outros eferiptores dizem que na lua de todos, & paíTou o vao, pelo que el

noua le vem das montanhas em tropas Rei alem de lhe dar a capitania man-

aos campos, & terras chans, &que ai- dou que lhe deffem todas as correas,

li fe lauão nas ribeiras , & depois de la- loros , & cintas que o outro trazia guar-

uados poftos os geolhos no cham ado- necidas de prata, das quaes peças fe

ram o foi, & alua, ho que feito fetor- elles honrram muito do que tomou o

nam pêra onde vieram. Diz mais Pli- fclephante Ajax tanta paixaó, que nao

nio que os maiores, & mais entendi- quis mais comer, nem beber, & fedei-

dos fam os da Índia, viuem fegundo xou morrer de nojo. Sam tam ligeiroí

comum opiniara trezentos annos. Co- no andar, que por muito que hum ho-

meçam de ler robuftos, & animofos mem oleja o alcanção a poucos pálios,

dos fetenta por diante. DizSolino que Viuem de fruitas gomos, & folhas de

quando os querem embarcar pêra os aruores, fam tão fortes que eu lhes vi

leuarem de humaprouincia pêra outra, leuar muitas vezes arrodo hum maíto

que o nam querem fazer íem lhes pro- de nao, & nam dos mais pequenos,

meterem & jurarem os que os leuam, atado em hum calabrete reuolto na

que os ham de tornar aquelle mefmo tromba, a qual lhes pende ate o chaó,

porto donde partem, o que he verda- &os vi em Lisboa no tirar das nãos em
de porque eu fui prelente quando na terra, & lançar ao mar, poer a teítano

cidade de Lisboa ao cães da pedra em- cabr eltante , & fazer hum lo delles mais
obra
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obra que huma grande fomma de ho- tos dias em cura, do qual Elephante
mens^ que niíTo andauão trabalhando. Martinho fe contam tantas coufas, &
São tão prudentes C] pêra confirmar aqui taonotaueis, que feria fazer hum lon-
o que todolos elcriptores affirmão di- go proceflb fe as quifefie poer por el-
rei de hum Elephante que emCochim cripto. Contra a ferocidade , fortale-
feruia na fortaleza que el Rei dom E- za , prudência deltas alimárias , criou
roanuel alli tinha , & lhe dauam por if- natureza outras com que continuamen-
focada dia fua raçaõ, oqualElephan- te tem guerra, das quaes hua he afer-
te depois de fazer o feruico, que era pente, ou cobra de que em Africa a
obrigado na fortaleza, fe hia a praia a algumas de trinta, & corenta couados
ganhar, &tudo lhentregauamleuaua o de comprido, &dahi pêra cima, &fe«
q per toda a Cidade as cafas que lhe di- gundo o recita Diodoro Siculo no feu
ziam, porque todalas ruas fabia, & ai- quarto liuro das coufas da Ethiopia
li lhe p3gauam feu íalario, & tomando hai taes que fam de cem couados, fe-
o dinheiro com a tromba fe hia as por- gundc o affirmam os da terra , mas el-
tas das padeiras, & frucleiras comprar le o põe por fabulofo. Eitas cobras faõ
de comer, & aconteceo que por hum tam fagazes na guerra que tem com os
português lhe não querer pagar o car- Elephantes que pêra fe ajudarem del-
reto de huma pipa de vinho excuffan- les a fua vontade os elperão em luga-
doffe que era da fortaleza, que por if- res eítreitos quando tornim fartos da-
fo o auia de íeruir de graça, & porque goa dos rios, fontes, & lagoas a que
o Elephante que fe chamaua Marti- vam beber, & ha primeira coufa que
nho, fabia que nam era affi, remeteo fazem o maisdefubito quepodem, he
ao homem, & o ençarrou na cafa em emburilharemfelhe pelos pes, & mãos
que metera a pipa de vinho , & por não ate lhe darem nos olhos pêra lhe cega-
poder entrar por lhe terem fechada a rem a vilta, o que feito começam de
porta fez tanto com os dentes, &trom- lhe chuchar ho langue. O Elephante
ba ate que a derrubou com hum lanço tanto que fe ve tomado a treiçaó , por-
da parede, & por nam achar o merca- que de roíto a rofto com osdentes, &
dor que o enganara tomou ha mefma tromba fe defendem , & as matão mui-
pipa, & a lançou tam alta pêra o ar, tas vezes, vaiffe chegando o milhor que
que ao cair fe fez em pedaços, a eíle pode pêra qualquer aruore que acha
tnefmo Elephante dixe o índio que o pêra nella apertar a cobra, & a matar,
regia, que lançafTe ao mar huma gale, por fe ja não poder valer dos dentes
que eitaua em eftaleiro , o que entam que fam as armas principaes que lhe a
areceou por ^ndar doente , o que fa- "natureza deu, no qual combate eftam
bendo o capitão da fortaleza mandou ate que o Elephante deítituidodas for-

pedir a elRei de Cochim que lhe em- ças vitaes (per cafo do fangue que lhe
preltaíTe hum dosfeus elephantes pêra falece) cae, leuando debaxo de fim a
lhe lançar ao mar aquella gale, o qual ferpente fobre que fe revolue, a qual
lhe mandou, mas em afomando, o In- vai tam inchada do fangue quebebeo,
dio dixe ao Elephante da fortaleza que que arrebenta , & aflim morrem am-
devia de ter vergonha que hum Ele- bos, &do fangue quefae dacobra que
phante criado de hum Rei tam peque- fefpalha pelo charo , fe colhe o Cinna-
no como o era el Rei de Cochim em baro, que algus efcriptores dizem que
comparaçam dei Rei dom Emanuel, he o fangue de Dragam, a cor do qual
& feu vafíallo ouueíTe de lançar aquel- he a mais íemelhante a cor de fangue
la gale ho que ouuindo remeteo a ella humano de quantos ahi ha. A outra
com tanta força, que como fe fora hum alimária que natureza deu por imiga
barco pequeno a lançou no mar, mas ao Elephante he o Rhinocerota, ou
como andaua fraco da doença rendeo Ganda, como lhes chamam os lndios[,

polas coitas, de que depois elteue mui- a qual ha Scriptura fagrada no liuro

Ooo dos
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dos Números capítulos xxiii, &xxiv, ta das conchas, pifandoo também com
atribuetantaforça.queentreoutraspa- os pes, &mâos ateque o mata. Delias

lauras com que o Propheta Balam ben- duas alimárias quis el Rei dom Ema-
zeo os filhos de lfrael diz aflim, Deos nuel ver por experiência a força, & ma-

trouxe eílc pouo do Egypto , a forta- nhãs que cada huma delias tinha em le

leza do qual he femelhante a do Rhi- defender, & cometer a outra, peru o

nocerota, & no liuro de Job, capitulo que neíle anno de M. D. xvii. no mes

quarenta, & noue diz IVÍoufes que re- deKeucreiro, ordenou que as trouxeí-

prehendendo Deos Job de pouca fe ,
fem a hum circuito, oupateo cercado

lhe perguntaua que le defconfiado de de paredes altas com araeas que na-

feu poder, íeconfiaua na grande força quelle tempo ellaua diante da cafa da

do Rhinocerota. Diodoro íiculo, Pli- contractaçam da Índia, & guine, das

nio, & tíolino dizem que em força he quaes a primeira foi o Rhinocerota

igual ao Elephante, & roais baixo de que afli como catrou o poíeram de-

corpo , no que dizem verdade , mas trás de hus panos darmar que eltauam

ilto he por terem as pernas muito cur- pendurados em paíadiço que hia da la-

tas, mas na grandeza do corpo lhe he la dei Rei perà da Rainha, ilto porque

quali igual aífim na grofTura, como de o Elephante o nam vide ao entrar da

longo, & da melma cor do Elephan- porta, & logo dahi a hum pouco entrou

te, que he como de cinza mefturada o Elephante n j s coifas do qual os ho-

com po de caruam. Sam eftes Rhino- mens da guarda dei Rei fecharam as

cerotas cubertos de conchas como de portas do pateo. O que feito mandou
cagado, ou tartaruga, das quaes tem de el Rei que aleuantaíTem os panos dar-

cada banda três, feparadas humas das mar, ondeo Rhinocerota eltauaefcon-

outras, dequehuaslhecobrem asefpa- dido, o qual polto que eltiuelíe ferro

doas, & outras as coitas , & as outras peado (porque aíliandauaíempre) em
as coxas das ancas peia baixo. Viuem vendo o Elephante, fez hum geito pe-

quafi como porcos, porque fe lançam ra o Índio que o curaua, & trazia pre-

na lama, & em charcos , & íefpoiam, fo per hua cadea comprida, como em
&enuoluem nella como o elles fazem, modo de lhe dizer que o leixaffeirpe-

andaõ com a cabeça tão baixa quequa- ra onde o imigo eltaua, o Índio por-

fi parece que lhe anda o focinho araf- que a alimária começaua ja de puxar,

tando pelo chão tem os olhos quaíi no lhe alargou a cadea léuando com tudo

cabo do focinho, junto das ventas, en- o cabo delia na mam de maneira que
tre os quaes lhe lae hum corno que di- com o paíTo mui feguro começou den-

zem ter grande virtude contra peço- caminhar pêra onde o Elephante efta-

nha, delongura de palmo & meo, de ua leuando o focinho poito no cham,
cor de unha de ceruo, hum pouco re- aloprando pelas ventas com tanta for-

uolto pêra cima, de grofTura de hum ça que fazia aleuantar o po, cl
r palha 1;

palmo em redondo, & na ponta agudo do cham como fe fora hum redemoi-

tam duro como ferro, o qual fegundo nho de vento. O tlephante quando o

leícreue elta alimária aguça em pedras, Rhinocerota fahio eltaua anca reuok*

quando a de pelejar com os fcJephan- pêra aquella parte, mas em o vendo le

tes a quetem natural ódio, noquetera tornou em redondo contrelle , dando

tanta aítucia que íempre os cometem urros, & fazendo geitos com a trom-

peta barriga, por naquella parte terem ba de querer pelejar, com tudo depois

a pelle mais fraca, mas fe o Elephante que o Rhinocerota chegou junto del-

íe pode guardar, que fe nam meta o le , querendo ja cometer pela barriga,

Rhinocerota antre as pernas, o toma parece que pela pouca idade de que
com a tromba pelo pelcoço, & o der- era, defconfiado dele poder ajudar dos

ruba, & com os dentes o fere tanto dentes, contra hú tamanho imigo po-

pelas partes da pelle que fica defcuber- los ter ainda tam pequenos que lhe naô
íai-
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fairiam da boca mais de três palmos, rem ver, & lhe fez feruiço de hum
fez voha em redondo, endireitando muito fermofo ginete, bem ageazado,
pêra húa janela de grades deferro que que el Rei aceptou , & lhe fez mercê
ettaua junto da porta do pateo que ou- de cinco mil eleudos douro do foi. De
lhaua de longo das calas da ribeira nas Marlelha foi ter acoita deGenoa, on-
quaes pos a cabeça com tanta força que de fe perdeo com tormenta fem íe da
torceo dous dos> barões dasgrades, que nao laluar coula alguma , & o Rhino-
íeriam de groilura doito boas polega- cerota faio morto a praia, onde lhes-

das em quadrado, per entre os quaes folarão a pelle, & foi leuada a Roma,
dous baroens lahio, deixando o Índio &aprefentada ao Papa, cheade \ alha,

que o gouernaua no cham, que neíta que a iecebeo, & viocom muitoeipan-
prela íe lançou delle, o que fenam fe- to, & trifteza pela perda da gente que
zera arrebentara entre as grades, & o hia na nao, èc prefente que lhe el Rei
lumear decima da janela, eíta foi huma dom Emanuel mandaua.
das grandes forças que fe podem ima-
ginar. Saido afli oElephante do pateo CAPITULO XIX.
tomou ho caminho dos eítaos, onde
era iua pouíada, naó tendo conta com 'Do falecimento da Rainha donna Ma-
coufa que achaiíe diante, aííi homens ria, & de/eus virtuofos coJlumes t

de pe, como de cauallo, que perante modo, & ordem que tinha de vi-

todos paílaua fazendo tamanha reuol- ver.

ta, que com os brados que dauam hús
aos outros que ie guardafJem, parecia f~^ Orno atras tenho dito, ha Rainha
que era alguma batalha poíta fora de \^j donna Maria ficou tão mal trata-

lua ordem, ou desbaratada dosimigos. da do parto do Infante dom António
lito he de notar que a abertura que o que ate a ora da morte nunca íe mais
Elephante fez entre os dous barões de achou bem , porque fe lhe gerou húa
ferro per onde paliou foi tam peque- apoftema dentro nas entranhas , fem
na, que com trabalho podia hum ho- em toda a medicina auer coufa quelhe
mem de comum eftatura , veitido em podeíle dar íaude, peloque proceden-
pelote paflar por ella, mas o medo, & do eíta ma diípoiiçam, com que felhe
índuitria de natureza lhe deraô hogei- acrefcemauám de dia em dia grauiíli-

to pêra poder fair per hum tam peque- mas dores , faleceo em Lisboa nos Pa-
no lugar. ORhinocerotaricounocam- ços da ribeira aos fete dias do mes de
po mui leguro, dando quali a entender Março do anno do Senhor, de Mil, &
aos que eitauaõ apar delle, com os gei- quinhentos tk dezafete, em idade de
tos, & meneos que fazia que tinha a trinta, & cinco annos: ficarão delia vi-

victoria por certa íe o Llephante qui- vos o Príncipe dom loao que per mor-
fera efperar. Eíle mefmo Rhinocero- te dei Rei dom Emanuel , feu pai, foi

ta mandou el Rei dom Emanuel, no terceiro Rei do nome deites regnos,
mes Dottubro defte anno, ao Papa a Infante donna Ifabel, que foi Empe-
Leão decimo, & ho embarcarão em ratriz a Infante donna Beatriz, que foi

Lisboa em huma nao de que hia por Duquefa de Sabóia , o Infante dom
capitam loam de pina , caualleiro de Luis que faleceo iem cafar, o Infante

fua cafa , pelo qual também mandaua dom Fernando, que faleceo íem lei-

ao Papa huma mui ricabaixelladepra- xar filhos, ho Infante dom Afonlo Car-
ta dourada, laurada de beftiães, a qual deal de Portugal , do titulo de S. Brás,

nao foi ter a Marlelha, onde entaõ ef- que também ja he falecido, o Infante

taua el Rei Francifco de Valois, pri- dom Henrrique Cardeal de Portugal,

meiro Rei de França do nome, a cu- do titulo dos fanctos quatro coroados -

jo rogo loam de pinna mandou tirar o que ao prefente he regente deites reg-

"Rhinocerota em terra pêra lho leixa- nos como fica dito ouue mais el Rei
Ooo ii da
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da Rainhi fua molher o Infante dom começou el Rei dentender em nego-
Duaric que faleoeo com deixar de leu Cios.

matrimonio os filhos nomeados no ca-

pitulo de leu nalcimento, dos quaes CAPITULO XX.
Prin :ipes todos tenho ja tratado por
extenlo nas outras partes deita Chro- Em que fe tratam algumas coufas qve

nica. boi a R-ainha molher de boa el- nejie tempo aconteceruO no regnot

tatura alua, bem allombrada, o quei-

xo do rolto hum pouco íomido, os D Er erros 9 ue num V'^otn Portu-

olhos gracioíos, pouco rifonha, mui JL guês per nome loam dia/, golis co-

honelfcá em todas luas praticas, deque meteo fugio deites regnos, & ie foi a

ás m.iis eram de coufas diuinas, muito Caftella onde perfuadio a alguns mer-
caridofa, & d da a emparar orphãos, cadores que armalíem duas nãos, &
& veuuas a que fazia muitas efmolas que elle as guiaria a terra de iancta

pêra fe io.lentarem, & aíti pêra ajuda Cruz do bralil, & as traria carregadas

de léus calarbènllos muito imiga de de mercadorias em que fe/.eilem mui-
patlar o tempo ociofamente fundou to proutito com as quaes nãos ieguio

de nouo o Moiteiro das Berlengas da fua viagem & tornou neite anno de .VI.

ordem de ia ji Hieronymo. Era mui D. xvií.doque fendo auiiado dom Car-

continua em fuaS oraçoens, & deuo- los Rei de Caitella, Archeduque de
çoens, coiu, & lauraua, ocupando to- Auitria , per cartas dei Rei dom fc.ma-

das fuás damas , & moças da camará nuel efcreueo aos regedores de Seui-

no melmo olricio caftigaua o Princi- lha que caitigailem todolos culpados
pe , & Infantes léus filhos quando o neite negocio como quebnntadores
mereciam, fem perdoar a nenhum dei- das pazes, & capitulações feitas entre

les, aos quaes todos fempre moltrou os Reis de Caitella , & deites regnos,
igual amor, fem nslFo fazer outra dif- o que elles fezera-m com muito rigor,

ferença, que a da precedência da ida- & diligencia. No mefmo anno veo a

de de que cada hum era, foi fempre elte regno hum fidalgo Inglês, perno-
muito bem eaf.td.i, & tratada dei Rei me loam valope otferecerlle a el Rei
fem antrelles nunca auer difíerença pêra o ir feruir a Africa , onde eiteue

que fe loubeile. Foi o corpo delta ca- dous annos na cidade de Tanger , era

tholica, tk virtuofa Riinha iepultado que deipendeo muito dofeu, peloque
no moiiciro Demxobreg.'.s da Madre el Rei lhe deu o habito da Ordem de
de Deos, de fieiras obferuantes daor- Chriítus, & lhe íez outras mercês com
dm de b. Krancifco que a Rainha do- que fe tornou mui contente pêra fua

na Leonor irmã dei Rei dom Emanuel terra, Elte loamvslope era homem no-
fundou de nouo , donde el Rei dom bre, & de que el Rei Anrrique de In-

loam terceiro feu filho mandou depois glaterra fez tanto cafo, que lhe deu a

tresladar feus ollbs pêra ho moiteiro capitania de Cales, que era huma das

de Bethelem, que el Rei dom Ema- coufas de mor confiança de quantas

nuel feu pai (como fica apontado) fez naquelle regno auia de fua calidade,

de nouo pêra feu jazigo, & de todos o qual eu conheci, & fomos amigos,
ieus filhos , fua morte foi mui fentida & fua amizade me aproueitou pêra

per todo o regno. El Rei no mefmo negócios que tratei em Inglaterra de
dia que a Rainha faleceo fe ioi a Pêra- feruiço dei Rei dom loam terceiro,

longa, onde eiteue duas fomanas, & Neite anno de dezalete no mes de la-

depois íe veo ao Moiteiro Denxobre- neiro venceo Solymam OthomáoEm-
g.s da Ordem dos azues de Saó loam, perador de Turquia o Soldam de Ba»
donde patfados oito dias fe tornou pa- bilonia , & fe apoderou do Cairo, &
ra a cidade, com cuja vinda fe alegra- de todalas terras de que o Soldam era

rão todos, & ie reformou a Corte, & lenhor, pelo que elRei dom Emanuel
re-
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receo fo que as coufas do Turco cada ra pouco tempo antes a dezafete, &
dia [(liem em crecimento , tornou a dezoito, & dezanoue, os quaes foldos
ícreuer ao Papa Leão eítando em Ro- vai cada hum íeienta reisdancilamoe-
ni:i por leu embaixador dom Miguel da.

da lylua, pêra que exhortalle os Reis
Chnuão a fazerem guerra a humtam CAPITULO XXL
poderoio imigo de nolla fancta Fe, o
que aprcueitou tanro quanto o lendas eDalgumas coufas que tocam aos nego-

ouira \
••; ies,lupplicounomeímo tem- cios áoCaJtello de Saneia O uz, do

ao P-ipa que a ladrões, nem f aliai- Cabo deGuer.
I valeíTem ordens. Neite meímoan-
no tez el Rei os meos toitões de prata V| Efteannode Mil, quinhentos, &
no qual iempo eltando hum dianafef- JJNI dezafete, veo dom Francilco de
ta, lhe veo fa.lar dom laimes Duque de Caltro, & capitam da villa de Sanda
Bragança íeu fobrinho, & por a cala Cruz no cabo de guerdaguoa de nar-

e>!ar defpejada lem auer maisnellaque ba, com licença dei Rei ao regno ne-
meu irmarn Fructos degoesqueopen- gocear coufas que lhe compriam, o que
teaua, & eu que tinha o bacio do pen- labendo o Serife veo correr aquella

teador, praticou el Rei com o Duque comarca no mes de Maio, em que fez

algumas coufas de feu golto , entre as muito damno, queimando os pães a-,

quaes foi perguntarlhe que lhe parecia quelles que eram vafTallos, & tributa-

daqjella rooe la, o Duque lhe relpon- rios dei Rei dom Emanuel, &em fpe-

deo que muito mal, porque moedas ciai foi fobreçaide boagazmaho, com
noim faziam lempre mudança, & ca- quem ouue hum recontro em que lhe

reltii no pieço de todalas coufas, & q matou trinta homens, & xxvcauallos,

com e;U que fezera, por humas luuas & çaide boagaz maho, lhe matou vin-

que le vtn iião por trinta reis pediam te, 6z cem cauallos, do que anojado o
ja meu tottão, dito pêra os Reis iança- Serife auifou hum leu irmam que en-

rem delle mam , porque a mor peite, tam eílaua emGaligigaque íe logo veo
Cv perdiçam de hum regno ne fazer pêra elle com muita gente , com os

moedas nouas, do que íe pode tomar quaes çaide ouue hua batalha em que
exemplo nas que fez el Rei dom Fer- foi vencido ik lhe tomaram a villa de
nando Rei deites regnos, com as quaes Tuyl que era loa, &aarafarãoper ter-

os deltroio de maneira que nunca nel- ra da qual vinha muito cobre aocaftel-

les mais ouue os thelouros que dantes lo de Sanírta Cruz, o que fabendo el

os Reis acuitumauaõ deixar a feus def- Rei de Dará , pela paz , & amizade que
cendentes : fez também el Rei neite an- tinha com el Rei dom Emanuel , raan-

no deM.D.xvii.toítóesdouro, moeda dou orferecer ao capitam que ficara

que trazia na bolfa pêra dar a pobres, no dito caítello do cabo de guer, & a

& mandou a Lourenço lopez homem Meleque xeque da cabilda de hizarara

docto, & pêra muito negocio lobrinho quatrocentas lanças, & por capitão del-

de Tnome Lopez, feitor da cafa da las hum feu fobrinho, o que lhe elles

contractação da Índia, que de Anuers, agradeceram muito, excuílandoíTepor

onde então reiidia folie a Augufta,ou entam da tal ajuda porque efperauam
Aufpurg fizer hum contrato de cobre cada dia dom Francifco de caltro com
com hum rico, & poderoio mercador duzentas lanças, com que, & çom os

per nome laques fuguero ,
per tempo mouros de pazes poderião fazer guer-

de cinco annos , de dez mil quintaes ra ao Serife, poíto que entam efteuef-

cada annOi auilandoo que nam delTe le fenhor do campo &teueffe tomado

mais qu? ate vinte toldos de groííbs todolos caminhos de Teracuco , que

moeda de Flandres pelo quintal, que era huma villa em que entam refedião

pra ho preço que entam valia,& vale- muitos mercadores, entre os quaes
auia
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auia Caítelhanos, &genoefes, & ou-
tras nações de Cnrillãos, donde vinha
muito cobre, lera, prata, & outras

mercadorias ao callello de luneta Cruz
do cabo de guer a qual villa dom
Franciíco de Caltro depois dellroio,

& araiou como íe ao diante dirá.

CAPITULO XXII.

Como el Rei mandou huma armada fo-
belt villa deTarga, t£ do que fe ntf-

jo paJ/oHy & de huma entrada quefe-
zeram dom loam coutinho , & dom
^Duarte de menefes em que correrão

ate o campo 1)ale , ÇfJ Sari/e.

T Ornado Diogo Lopez defequei-
ra ao regno no anno de M.D.xvi.

com as fete carauellas com que ficara

no eítreito, como atras fica dito man-
dou el Rei fazer huma armada de fe-

fenta nauios no mes de Junho deíle an-

no de M. D. xvii. daque lhedeu haca-

pitania com muita, & boa gente depe,
& cento de cauallo, com regimento
que tomafTe em Arzilla mais cincoen-

ta, & outros tantos em Tanger , & que
com eltes duzentos de cauallo fe fofTe

a Septa , pêra em companhia de dom
Pedro de menefes Conde Dalcoutim,
capitam da cidade com toda a gente

de pè , & de cauallo que alli entam ef-

taua ir fobre ha villa de Targa , ho que
tudo fucedeo mal, porque como dom
Pedro era homem de grande opiniam
nam tomou bem darlhe el Rei compa-
nheiro em negocio que elle tinha por

fácil podello acabar tendo pêra iir.; co-

millam, & ha mefma companhia que
Dioguo lopez leuaua: finalmente que
elles foraõ ambo; fobrelta villa que he

dez leguoas de Septa & fem fazerem

nada do a que hião per cafo das difíè-

rencas que houue entre elles ambos fe

tornaram a Septa donde defpedio Dio-
guo lopez os cincoenta de cauallo de
Tanger, & com a fua gente, & cin-

coenta de cauallo Darzilla , fe foi ver

com dom loam coutinho, atençam de
fazer algua entrada per terra de mou-
ros pêra que de todo nam tornalle alio

Regno fem le achar em algum nego-
cio de que podelle ganhar honrra pê-

ra fim, & pêra a boa , & nobre com-
panhia que neíta armada com elle vi-

nha. Chegado Dioguo lopez de íequei-

ra a Arzilla, elle em companhia de dom
loam coutinho entrou pella terra alhe

huma aldeã que fe chama Araihana i a

qual tomarão & algumas almas, & ga-

do çom que fe tornarão Arzilla, don-
de dahi a poucos dias le veo Dioguo
lopez pêra o Regno fem nelía viagem
fazer mais do que fica apont?.do. No
fim deile mefmo anno de M.D.xvii. fe

ajuntaram dom loão coutinho , & dom
Duarte de meneies, ik entraram pelo

campo Dalcacer quebir , hos quaes
paliando a ribeira da ponte pelo pè
Dalgarrafa , correrão o campo de Ale-
Exarife à mão fquerda de Alcácer on-

de mattarão alguns mouros, & capti-

uarão trinta & fete , & tomarão mil,

& fetecentas cabeças de gado vacum,
ècmais de cinco mil de meuJo, ao que
acodio o alcaide Dalcacer com muita
gente de cauallo que os achou ja no
porto dalgarrafa , três legoas Dalca-
cer , pelo que foltarão todo o gado
meudo , & com o groiro, & captiuos
íe vierão recolhendo atte o azambuial
dalgarrafa, onde cuidarão que os mou-
ros os acometeíTem, pêra voltarem fo-

brelles, o que não fezerão, mas antes
fe tornaram a recolher fem trauarem
com osnolfbs, os quaes entrarão em
Arzilla com fua caualgada, que parti-

rão pelo rr.eo, o que feito dom Duar-
te tomou leu caminho ao outro dia
para tanger pelo porto dalfeixe , mas
achando nouas que andauão mouros
naquelle campo fperando por elle, fe

tornou Arzilla, com a caualgada, on-
de lteue quatro di -<;, acabados os qua-
es , tendo os de Tanger, & Darzilla

defeuberto o campo, lendo certifica-

dos per alguns mouros que tomarão,
que toda aquellagente, queandauaef-
perando dom Duarte, erarecolhidael-

le fe foi pêra Tanger em paz, com ha

parte que lhe coubera da caualgada.

CAP.
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neiro fecretairo dei Rei dom Emanuel

,

CAPITULO XXIII. & do feu confelho, que entam chega-
ra a çafitn por fronteiro com trinta de

1)e huma entrada que domTedro maf- cauallo, & outros tantos piães beftei-

carcubas (es for terra de mouros ef- ros, &efpingardeiros, todos mui bem
taudo cm C,afim t Ç£ do que dom Nu- concertados pêra feito de guerra afo-
no ma/carenhas fereueo a el Rei fo- ra outros criados, & gente deferuiço,
belavinda de Gonçalo mendez caco- com a qual gente de guerra perfez dom
to ao Regno. Nuno trezentos homens de cauallo, &

outros tantos depe, com que partiram

DOm Pedro mafearenhas foi hum de çafim ja de noite , no mes de Iunho

,

fidalgo que fez muitos feruiços a & foram amanhecer a huma figueira,

ei Rei dom Emanuel, a el Rei dom leis legoas de çafim, & duas de Hy-
loam feu filho, &leruio de page aRai- guifnez, no qual dia ouueram batalha

nha donna Leanor irmãa dei Rei dom com muitos mouros de pe, & de ca-

Emanuel, molher que fora dei Rei dom uallo, de que matarão alguns, &trou-
loamilegundo do nome, & depois de xeram captiuos oitenta, & íete, &no-
ter idade foi algumas vezes as partes ue cauallos, &corenta, & dous came-
Dafrica mandado per el Rei dom Ema- los , & outras beítas de carga , dos Por-
nuel, a coufas quecompriam aíeufer- tuguefes feriram os mouros nelte re-

uiço, em que deu de fim tamboa con- contro três, de que hum foi loão leite,

ta, que o encarregou de capitam das criado que fora de dom Pêro vaz Bii-

gales do regno , o qual eítando em ça- po da Guarda , os outros dous eraõ mo-
tim no anno de Mil, & quinhentos, & radores da cidade a dom Hieronymo
defaíete veo recado a dom Nuno maf- matarão dous mouros depe o cauallo,

carenhas leu irmam como os Aduares dos quais depois defer a pe matou hú,
de Ganeme andauam aleuantados, o no negocio dos mouros que morreram
que fabendo foi logo fobrelles , & os neíia jornada coube a honrra aos fron-

desbaratou , após o que lhe trouxe re- teiros , & no dos captiuos aos morado-
cado hum mouro que tinha hum irmão res nelte mefmo dia, que foi o da fef-

captiuo em çafim que toda Habida íe ta do corpo de Deos entrou em çafim

fora ajuntar nas Salinas pêra ahi toma- huma cáfila em que vierão domHenr-
rem conlelho fobelo que por então rique, & Fernam valente que eftauão

lhes conuinha fazer pêra fegurmça de captiuos em Marrocos. Depois de dom
luas pellbas, & fazenda, em que alTen- Pedro ter feita eíta entrada, vieraó no-
tarão que com feuscamellos, & outras uas per via dos mouros de pazes, que
beltas de carga vieíTem apanhar íeus el Rei de Fez determinaua vir em pef-

pães, & os alheos, que por então nara foa fobre çafim, do que dom Nuno avi-

tinhão necelliiade doutras pazes, pe- fou el Rei dom Emanuel pedindolhe

lo que mandaram lançar pregam pelos focorro, o qual lhe mandou, de muita,

Aduares que aooutro dia partiíTem to- & boa gente, entre os quaes foi Gon-
dolos que fe quifeíTem aproueitar do calo mendez çacoto, hum dos bons, &
campo. Pelas aluifaras deltas nouas deu esforçados caualleiros que de leu tem-

dom Nuno mafearenhas liberdade ao po ouue neítes regnos, & pcrqueeltas

irmão deite mouro, o qual no mefmo nouas nam fairaõ certas Gonçalo men-
tempo fe fazia preítes , pêra ir bufear dez çacoto depois deitar algus dias em
os aduares dexerquia que também an- çafim, pedio licença a dom Nuno pêra

dauam aleuantados, & porque os ne- íe tornar ao regno, a qual lhe deu com
gocios dos mouros de Habida eraõ de muito pejo, &fobriíTo no fim de huma
muita imoortancia , mandou logo fo- carta que efereueo a elJRei lhe diz as

brelle, dom Pedro feu irmão, & Fran- palauras feguintes , Senhor Gonçalo
cifeo carneiro, filho de António car- mendez çacoto me dixe que trazia li-

cen-
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cença de vofla Alteza tanto que elRei
de Fez nos defaprefaíTe pêra tornar a

negocear fuás coufas, eu o leixei em-
barcar tanto contra minha vontade,
como fei quehedeireruiço de voifa Al-
teza, neíte tempo acharfe hum lo dia
fora delta cidade, porque ja com ter

coitas nas fuás cãs, & no leu íaber , &
caualleria tenho melhor esforço pêra
acertar tudo o que íobreuier de leu fer-

uiço, principalmente agora tendo ef-

perança de muitas nouidades, beijarei

as mãos avofla Alteza pelo mandar vir

o mais preíles que poder fer , porque
nilío fará muito feu feruiço, & a mim
muita mercê, oje íeis dias de Octubro
de MU, & quinhentos, & dezalete, ao
qual Gonçalo mendez çacoto per leu
esforço, & valentia encarregou el Rei
dom loam terceiro de capitam defta ci-

dade de çafim, & depois de Azamor,
&feachou nos mais dos feitos da guer-
ra Dafrica, em tempo de três Reis, que
leruio domloaõofegundo, dom Ema-
nuel, & dom loam terceiro feu rilho,

mas tudo iílo lhe nam aproueitou pêra
mais que pêra podermos dizer, que fe
lhe Duarte pacheco pereira nam fez
enueja na cauallaria, que nem menns
lha pode elle fazer na mederança, por-
que tam proue & com tam pouca fa-

zenda morreo hum como o outro.

CAPITULO XXIV.

*JDa viagem que Fernamperez dandra-
de fez, a China , Ç£ do que lhe acon-

teceo ate tornar ao regno.

TOrnando a viagem de Fernam
perez dandrade perá China elle

depois que arribou a Malaca , fez tudo
o que pode por concertar Nuno vaz pe-
reira, & António pacheco que anda-
uam em dirferenças depois da morte
de George de brito, fobre qual delles

auia de lueceder na capitania da for-

taleza, o que nam pode acabar por ca-
da hum delles ter fua aução por me-
lhor dizendo Nuno vaz que George de
brim leu cunhado lhe entregara a for-

taleza, cc tomara delia a menagem pre*

fentestodolosofficiaes dei Rei, & gen-
te nobre queauiaem Malaca, António
pacheco le opunha , dizendo que per
virtude de hum regimento que allidei-

xara Afonlodalbuquerque a lucceílam
da .capitania, falecendo Rui de brito

patalim, era de Fernam perez dandra-
de por fer capitam do mar, o qual of-

ficio elle entaó íeruia. Neítar, dirferen-

ças andaram tanto, atequelernaó pe-

rez, fem niíTo poder dar nenhum ta-

lho, fe partio pêra China r.o mes de
lunho, de Mil, & quinhentos, & de-
zalete, com noue vellas, em huma das

quaes elle hia, os outros capitães erão
Pêro foarez , George malcarenhas , 5v-
mam dalcjçoua George botelho de
pombal, Fmanuel darauio, António
lobo falcam Martim guedez, & Duar-
te coelho, com a qual companhia che-
gou a xv Dagoíto do mefmo anno, a

ilhadetamanlabua, que eftafiíuada três

legoas da terra firme, onde per orde-
nança dei Rei ancoraõ todalas nãos es-

trangeiras, quevam prouincia de Can-
tam, que he húa das do regno da Chi-
na, onde antes de chegarem acharam
huma armada dei Rei que andaua em
guarda das nãos que vem a feus portos
por refpeito dos cofairos, de que na-
quellas prouincia 1

; a muitos. O capitão
delta armada, elpantado dever as nof-
fas nãos, & modo de que vinham cui-
dando que era algum nouo género de
colarios encaminhou pêra elles com
toda lua frota a ponto de guerra, roas

Fernão perez fem dar final de fe que-
rer defender, nem offender foi feu ca-
minho direito ancorar na ilha de Ta-
mam, ao qual o capitam da frota dei
Rei que também veo furgir no mefmo
porto, mandou perguntar de que na-
çam era, &quebulcaua, Fernaó perez
lhe relpondeo o que acerca dilfo com-
pria, pedindolhe que lhe delle pilotos

pêra ir a cidade de Cantam deipachar
hum embaixador que el Rei de Por-
tugal feu Senhor mandaua a el Rei da
China , o capitam lhe mandou dizer
que logoauifaria ogiuernadprdeNan-
to, húa villa junto da barra do rio q.ue

vem de Cantam pêra que fezeíTe faber

aos
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aos gouernadores da cidade de fua vin- que fe tornafle que era tempo de fe

da, o qual gouernador (a-quechamam partirem perà Índia o que alii fez, &
piu ) o mandou vilitar ao outro dia, lhe deu conta do que paliara , & vira

fazendolhe íaber que ja tinha delpa- neíta viagem, & da grande fertilidade

chado o meíageiro, mas a repofta tar- daquellasprouincias, & abundância de
dou tanto que Fernaõ perez dandrade todalas coufas, aíii de trato como de
denfadado com dous nauios, & alguns criações, & mantimentos, na qual a pi-,

bateis fe foi daquelle porto emque ef- menta vai maisquenaChina, &asmer-
tauaaodeNanto, que heobradequin- cadorias que le daó a troco das queal-
ze legoas de Cantam , & fem mais ter li leuão faõ muito melhores , que as da
outro recado do gouernador daquella China, & melhor mercado. Depois da
cidade, a que chamam Tutam foi lan- chegada de George mafcarenhas ter-

çar ancora diante da principal porta nam perez mandou apregoar em Ta-
della, junto de hum cães depedraria ma, & em Cantam que fe osPortugue-
comdegraos, feito ao noíTo modo, de- íes deuiam alguma coufa aos da terra,

fronte do qual eíta húa ilheta com húa que lho fezeilem faber pêra mandar
torre feita a modo decampanairo, on- pagar tudo, do que todos foram mui
de os gouernadores da cidade tem por contentes, louvando o bom modo que
cuítume conuidarem os eítrangeiros a teuera em todalas coufas quenegocea-
que querem fazer honrra, oqueoTu- ra o tempo que alli eíteue , o que fei-

ram quifera fazer a Fernam perez , mas to, com deixar os fenhores, &gouer-
elle fe exculou- com achaque de mal nadores de Cantam, &Tamam, & de
delpoíto. Aqui eileue alguns dias, nos toda aquella comarca muito contentes,

quaes adentou os negócios a que hia & fatisfeitos de fua amizade, & con-
com o Tutam, & gouernadores da ci- uerfação fe fez a vela, no mes Dociu-
dade, & deixando nella o embaixador bro de Mil, & quinhentos, & dezoito,

que auia de ir ao Rei da China, & ai- & veio ter a Malaca com as nãos car-

guas outras peíToas fe tornou pêra Ta- regadas de muita riqueza, femonauio
mão, onde eíteue catorze mefes, por de Pêro foarez, que com tormenta fe

leuar regimento dei Rei dom Ema- perdeo, fem fe faluar coufa nenhuma
nuel , que naquellas partes da China delle, excepto a gente que toda foi ter

efteueíie tanto ate que fe informafTe a Cantam, & veio depois a Índia com
bem dos negócios, & tratos da terra Symaõ dandrade em Malaca achou fer-

poder, & fenhorios do Rei delia , no nam perez, dom Aleixo de menefes,
qual comenos vieram alli ter muitos com podeies de leu tio Lopo foarez,

jungos de lequeos, guoros, & japan- em que lhe mandaua que nam folTe a

gos, os quais a principal mercadoria Pegu, nem a Bengala como leuaua por
que traziam era ouro, em muita can- regimento, mas que entregaíTe a frota

tidade, pelo que determinou de man- a dom Aleixo, & fe vielle pêra Índia,

dar a eltas prouincias George mafea- onde ja achou por gouernador Diogo
renhas com pilotos, & lingoa da terra lopez de liqueira , de quem foi mui
com que correo a coita de Chincheo, bem recebido, em cuja companhia ef-

que he limpa, & pouoada de muitas teue todo o annode mil & quinhentos,

villas, & aldeãs, neíta viagem encon- &dezanoue, & no laneiro do de Mil,

trou muitos nauios da terra, que na- quinhentos & vinte partio pêra o reg-

uegauam pêra diuerfas partes, & em no com Yaico fernandez Coutinho ca-

hum porto, ondefurgio, lhe derão in- da hum em fua nao, onde chegarão na
formaçam da grande cidade de Fuqui- entrada de lulho do mefmo anno , &
em, pêra onde fe fez a vela, mas em- por a cidade de Lisboa eítar tocada de
bocando o rio em que eítàlituada , re- peite fe foi a Euora , onde entaõ el Rei
cebeo cartas de Fernaó perez , que lhe eítaua com a Rainha donna Leanor fua

mandou per terra, emque lheefcreuia derradeira molher, dos quaes foi mui
Ppp bem
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bera recebido, & el Rei lhe pergunta- pelas ruas em carretas cubertas de pa-

ua muitas veies pelas coulas da China, nos de feda.* & curo muito bem pin-

te das oucras prouincias daquella re- tadas, dizem que letn a impreíTam de

giam , ouuindo as com rouiio goíto, tanto tempo atras que- naro a memoria
porque de (eu natural era curiolo de dequandocomeçoqentrelles.temcha-

faber ho que pallaua pelo mundo, pe- ramellas, órgãos, tk outroi inlíiumen-

ra diíío tomar o que mais compriffe ao tos, iam muito muiicos aíli no cap.to

gouerno de ítu eltado, regnos, & fe- dorgam, como no tanger dos iiiHru-

nhorios. mentos , ha na terra muito ouro , Si pra-

ta, a fora o que vem doutras prouin-

CAPITULO XXV. cias, & iobre todas, & çm mor canti-

dade da terra dos Lequeos, Goros, &
*Dos cojltmes dos Chins y religiá Zãfer- lapangos. Crem os Chins em hum fo

tilidade daterra, & doqueThome Deos cr;ador de todalas coulas , ado-

pirez paflou na embaixada com ráo três imagens de homem todas ires

que foi a elRei da China. íemelhantes , fazem grande honrra a

imagem de humamolher, que tem por

A Gente da China he bem difpofta, íancta, a que chamão Náma, que elles

alguma delia he mais fobelo aluo, crem que he auogada de todos ante

que baço, outros que viuem mais aho Deos , aíTi dos que andam pella terra,

norte faó aluos como Alemães, andam como dos que naueg.õ pelo mar, tem

veitidos como nos Tártaros, com rou- outra fancia, que foi (ilha de hum Rei

petas eftreitas de feda, brocados, algo- de China , & le retirou do mundo a

dam, & pilitarias, do que a muito na viuer em religiam, elta dizem que he

terra, & muitos cauallos, & grande a- guarda de toda a prouincia, a que fa-

bundanciade mantimentos alli de paó, zem também grande honrra, & afli a

como criações caça, & montarias tu- hum homem que dizem que foi tam

do muito bom mercado, Iam bonsho- bom, & taro. jufto caualleiro, que em
mens de guerra, & tem armas bran- lua vida fez muitos nul-gres, entre os

cas, mas nam de tam boa tempera co- quaes foi pâfltr numa grande ribeira

moasnoílas, vfauamentaro lanças, ala- armado, poílos os peis iobre huma ef-

bardas, arcos, & outros géneros dar- pada nua, pêra acodir a hum exercito

mas, & bombardas pequenas de ferro, que eftaua da outra banda, deque elle

ti metal, & efpingardões, mas depois era capitam. As figuras deltas imagens

que viram as noíTas armas, & artelha- todas trouxe Feinam perez dandrade,

ria fe acuílumaram a fazer tudo aho pintadas em pannos de paugagem, &
noifomodo, & em muita perfeiçam, aruoredos quali do meímo modo que

comem emmefas altas como os da tu- fam os pannos pintados que fazem em
ropa com toalhas guardanapos, & por Flandres, os quaes apreíentou a el Rei

limpeza comem com garphos , fazem dom Emanuel em fcuora, com outras

banquete a meude, em que fe alegram coufas daquella prouincia. Alem dos

mais do neceflario, os conuidados fa- fanefos que dixe tem os Chins outros,

zem da aultinencia da ora que os con- de cujas vidas tem lenda, & IhesfVzem

uidam , ainda que o banquete feja pêra fuás fclias pelo delem fo do anno.Tem

dalli a quatro, & cinco dias, para no muitos, & mui íumptuofns templos, a

dia da feita comerem, & beberem mui- que chamam \ ai das, & molteiros de

tomais, por honrra do que os conui- frades, & fieius edificados ao modo
da, & fe nefte tempo os outrem quer de ca. A lingoageiu em que rezam, &
conu:darfeexcufaódizendoqueonam fazem elles oiíicios, n3m entende fe-

podem fazer, por calo do banquete a nam quem na eiluda , que hecomoen-
que ham de ir, as molheres fim galan- tre nos, o Latim. Nas quaes Varelas

tes, &bem «taDÍadas,as nobres andaõ tem relogeos, & muito bons íinos de
me-
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metal , fam mui abítinentes , porque ha
entrelles muitos que nunca comem
carne, nem peixe, & o mefmo fazem
as freiras de que também a muitos mo-
iteiros, temuniverfidades, &collegios
em que apprendem Philofophia, Ma-
t hematicas , Aítrologia , Artes liberaes

,

Leis, Medicina, &TheoIogia, fegun-
do fua crença, no que em tudo ha ho-
mens mui doctos, em coufas de arte

mecânica pa{Tam todallas Naçoens do
mundo, porque o perfeito delias obraõ
com muita deítreza , & ao imperfeito
dam taes talhos, & cores que parecem
terem a mefma perfeiçam, eltimanile

em tanto que dizem que ho homem
que nam he Chim nam he homem. O
Rei he o mor fenhor, & mais rico de
todas aquellas prcuincias, chamaíTe fi-

lho de Deos , tem muitas molheres,
mancebas que fe guardam em ieus pa-
ços, de que tem muitos, & mui fum-
ptuofos, traz por deuifa , Deos deu a
paz na terra, & nunca a negou aquém
a quer, & por leuar enfiado tudo o
que os Portuguefes neíte tempo paira-

ram na China, & afli Thome pirez,

que ficou em Cantam, pêra ir com a

Embaixada direi logo ho que paliou
nella. Elle foi de Cantam ter a cidade
de Piquii, no qual caminho fe deteue
quatro mefes, que tamanho he o Se-

nhorio deite Rei , que andaua então
naquellas partes, per onde vizinha com
os Tártaros, com quem muitas vezes

tem guerra, & a tinha naquelle tem-
po. A efta cidade de Pequii chegou
Thome pirez em laneiro de Mil, &
quinhentos & vinte, donde o el Rei,
que lhe tinha mandado fazer bom re-

cebimento quando chegou, o tornou

a mandar pêra Cantam, fem o querer

ouuir nem tomar hos prefentes que
lhe mandaua el Rei dom Emanuel , on-

de depois morreo prefo , com folpei-

ta de lhe terem dado hos Chins peço-

nha. A caufa deita prifam, & da de
todolos Portuguefes que eítauam em
Cantam, & mortes, foi ho mao modo
que Symam dandrade, irmam de Ker-

nam Pirez dandrade teue com hos

Chins, porque o tempo que eíteue na

ilha deTamam , onde chegou em Ago-
íto de Mil, & quinhentos, & dezoito,
com outras nãos de fua companhia, de
quem eram Capitães Aluaro fuleiro,

George aluez, & Francilco roiz, elle

fe ouue de maneira com os da terra

que fez quebrar as pazes que feu ir-

mam deixara aíTentadas, & conuerteo
todo o amor & amizade que os Chins
tinham com os Portuguefes, em ódio»
& malquerença.

CAPITULO XXVI.

Em que fe trata das obras pias que a
Rainha donna Leanor , irmaa dei
Rei dom Emanuelfez nefies regnos,
& como per fua iutercejfam foram
trazidas a elles as Relíquias do
corpo da virgem [anEla Anta, fS de
como el Rei tinha determinado de
refidir no regno do Algarue , pêra
dal/i prouer na guerra 'Dafrica G>

a caufa porque o nam fez.

A Rainha donna Leanor, molher
que foi dei Rei dom loam fegun-

do do nome , & irmãa dei Rei dom
Emanuel, foi hurna muito virtuofa, &
catholica chriitãa, & fez de fua fazen-
da muitas efm jlas a pefloas que diflb

tinham neceílidade, & aíli a morteiros
de frades, & freiras pelo que comum-
mente lhe chamauam mãi , & empa-
ro dos Pobres. Fundou denouooHof-
pital das Caldas, em termo Dobidos,
& lhe deu muitas rendas, que pêra if-

fo comprou da Coroa do regno, & ri-

cos ornamentos pêra o feruiço diuino
com grande fomma de roupa pêra ca-

mas, & feruiífo das peífoas que fe alli

vieíTem curar affi ricos, como pobres,
& pêra hos pobres deixou raioens or-

denadas per elpaço de hum mes , que
he ho tempo em que as aguoas daquel-

las caldas fazem fua obra. Efta virtuo-

ia , & Catholica Rainha inltituio a

confraria da Mifericordia neítes reg-

nos , fendo regente delles no tempo
que el Rei dom Emanuel feu irmam
era ido a Caítella, com a Rainha Prin-

cefa donna Ifabel, fua molher, a faze-

Ppp ii remfe
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remfe jurar por Príncipes daquelles

regnos, pêra ha qual confraria el Rei
dom bmanuel deu de juro cada anno
deímola humcontodereis, peraenrre-

timento de horpháos , & quinhentos

mil reis pêra outras obras pias. Fundou
elta Senhora também de nouo o mof-
teiro da inuocação da Madre de Deos,
no valle Denxobregas, junto de Lif-

boa , & o pouoou de nouo de freiras

de fancta Clara da ordem de faó Kran-

cifco da Obieruancia, que per léus in-

ítitutos comem fempre peixe , onde el-

la jaz fepultada , na craíta , junto da por-

ta do refeitório em fepultura fimplez,

rafa igoal com o eham, & porque era

muito deuota da bemauenturada fan-

cta Urfula guia, & capitoa das virtuo-

fas martyres onze mil virgens, pedio

per luas cartas ao imperador Maxi-
miliano, feu primo com irmam, que
quilelle mandar algumas reliquias dei-

tas fanctas virgens, o quelheconcedeo
facilmente, & dentre todas mandou ti-

rar do mofteiro de fanda Urfula da ci-

dade de Colónia Agripina, ondeeltam
todas eítas fepultadas, as da bemauen-
turada fanáta Auta, & as mandou a en-
tregar a boa guarda a Francifco pef-

foa, que entam era feitor dei Rei em
Flandres, reíidente na villa Danuers,
pêra as mandar a Rainha, como ho fez

em huma naoHollandefa, que chegou
ao porto de Lisboa aos dous dias de
Sepcembro deite anno de mil, & qui-

nhentos, & dezafete, & aos doze do
mefmo mes mandou elRei dom Kraa-

nuel que então eítaua em Lisboa, que
leualTsm eítas relíquias ao mofteiro da
Madre de Deos na mefma nao em que
vieram, o que fe fez com muita feita,

& companhia de nauios, & bateis em-
bandeirados, poito que todo o regno
então elteueíTe de dó pola Rainha don-
na Maria, como a nao ancorou defron-

te do morteiro da Madre de Deos, fo-

ram alguns cónegos da Se tirar as relí-

quias, & as trouxeram ha terra, onde
a Rainha donna Leanor, & o Príncipe

dom Ioam feu fobrinho as eltauam ef-

perando. Da praia foi a arca, em que
vinham , leuada com lolemne prochlam
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ao mofteiro, & polias per dom Marti-

nho da coita , Arcebilpo de Lisboa,

em hum altar que na Lgreja pêra ifTo a

Rainha donna Leanor mandou lazer.

Nelte tempo andaua el Rei em penla-

mentosdequerei íeruiraDeos, aparta-

do dos negócios do mundo , do que
defuiado per confelho depellbas a que
dillb daua conta fe refolueo em fe que-
rer apofentar no regno do Algarue , &
com as rendas daquelle regno, & do
meltrado de Chriltus , fazer dalli como
fronteiro guerra aos mouros, & ter os

lugares que tinha em Africa prouidos
de todo o que lhes forte necellano, mas
porque andando nefte propolito , veo
a faber, que os priuados do Príncipe

dom loam feu filho lhe aconlelhauáo

algumas coulas fundadas emlheferde-
íobediente , le fez em outra volta , que
foi cafaríle com a Infante donna Lea-
nor, irmam dei ReidomCarlosdeCa-
ltella, tendoha dantes mandado pedir

muitas vezes pêra o melmo Principe

feu filho, o que fez, por fe ailegurar

de qualquer toruaçam que lheelle per

mãos confelhos quifeífe dar , do qual

cafamento fe dirá em leu lugar.

CAPITULO XXVII.

1)e como Lopo foarez. mandou dom Ioão
da SyLucira affentar fazes com os

Reis de Maldiua , £s> de Bengala
la, $$ do que nejla viagem

pajfou.

PArtidas as nãos da carga para ho
regno, porque o Rei das ilhas de

Maldiua ettaua aleuantadocom defgo-

ítos caulados pelos Portuguefes , que
alli hiam ter, o que também tinha fei-

to el Rei de Bengala, pelo mefmo ref-

peito determinou Lopo foarez lhes

mandar por embaixador dom loam da
fylueira, pêra de novo alíentar pazes
com elles. Com eítas comifTiens par-

tio deCochim no anno de M. D.xviit,

leuando coníigo loam fidalgo, Triltaô

barbudo , & loam moreno por capitães

de cada hum feu nauio. Deltas ilhas de
Maldiua fiz ja mençam em algúas par-

tes
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tes defta Chronica , nas quaes a grande do que nenhu outro Rei da índia , com
traço de cordoalha, a que chamaó cai- tudo a mor parte de léus vafíallos iam
ro, feita das cafcas dos cocos, fruéto gentios. Tornando a domloam dafyl-

que dam as palmeiras, de que fe faz ueira, elle chegou na barra de Chatin-
unta cantidade que fe leua per todas gam, cidade de Bengalla, no mes de
aquellas prouincias, & le traz a eíles maio, do mefmo anno de M. D. xviii,

regnos, a também grande trato Dam- a qual he de grande trato, fituada em
bar , que fe acha no mar , delle muito huma das bocas do rio Ganges, o que
tino & de pefcado leco, & búzios pe- fabendoogouernadordella, aquecha-
quenos, a que chamam Cauri que em mam Lafcar, lhe mandou hum bom
algumas partes feruem de moeda, hai prefente de fructas , & mantimentos
nas mefmas ilhas otikiaes de tecer pa- da terra, oííerecendolhe lua amizade,
nos douro, feda, & algodam, hos na- em nome dei Rei de Bengala, dom loã

turaes delias faõ gentios, viuem como lho agradeceo.mandandolhe dizer que
os Malabares, &perfuasleis ie gouer- vinha mal deípolto, iras que como fe

nam, faõ tamanhos feiticeiros, que fem achalTe bem o iria vifitar , & darlhe
nenhum receo falaó & communicam conta do a que vinha, mas eíta amiza-
comos efpiritos malignos. Neíla para-* de, ou per culpa dos Portugueíes, ou
gem tomou dom loam da fylueira duas pela dos da terra durou pouco, por-
mos de Cambaia, que vinham deBen- que negando o Lafcar a dom loam al-

galla carregadas de roupa, &fevioem guns mantimentos porfeu dinheiro de
terra com o Rei, & aífentou com elle que na terra ai muitos , efcuíandoffe
pazes, com lhe dar licença pêra fe fa- que os não auia por então ha cidade,
zer na ilha huma fortaleza, o que con- elle mandou tomar hum nauio, a que
cluidopartioperacochim, com asduas chamam chãpana, queeítaua furto no
nãos de Cambaia onde as deixou, & porto carregado de Arroz, donde fe

fem fazer mais detença que tomar man- azou vir o Lafcar com mais de cinco
timentos, & poluora, leguio lua via- mil homens fobrelle, com quem ouue
gem pêra Bengalla , que he hum gran- huma trauada peleja , em que os ími-

de regno, noqual o rio Ganges vaifair gos forão desbaratados, por cafo dos
per duas bocas, oitenta legoas húa da muitos tiros de fogo, & bombardadas,
outra, em huma enfeada que alli faz o de que forão também feruidos que fe

mar, que tomahonome domeímorio. acolherão pêra cidade , deixando cin-

Fazfè nelte regno roupa dalgodam em co nauios a que chamam calaluzes,

tanta cantidade que toda a Afia, Afri- com os quaes fe reformou mais a fro*

ca, & Kuropa defpende delia, & he o ta dos Portuguefes , com tudo dom
mais abaltado de mantimentos que to- loao com receo que lhe lançaíTem bal-

dolos da Índia, porque por cento, & fas de fogo pelo rio abaixo, ou lho vief-

vinte, ate duzentos reis fe vende hum fem poer a frota, determinou de fe a-

bom boi , & húa galinha por cinco reis

,

leuantar dalli , & fe ir pêra huma ilha

,

& hum alqueire darroz por três, &qua- que efta mea legoa ao mar para o que
troreisi Nafcenellamuitapimentalon- mandou a Jã fidalgo, que comafua ga-

ga & gengiure, hai muitos cauallospe- leota foffe ver fe tinha a ilha bom fur-

quenos, comoosdos Tártaros, & mui- gidouro. OLafcar depois de desbara*

to poucos grandes , & os que a deites tado , fe deixou eitar no mar , oulhan-

grandes fam mui eftimados , crianíTe do ho que os Portuguefes queriam fa-

também nelle muitos Llephantes , os zer, mas como vio a galeota apartada

da terra, fam homensdebomparecer, das outrasveías, parecendolhe queflhe

& as molheres fermofas , & bem ata- não poderiam acodir fez remar contra

biadas , grandes comedores dados a a ilha, & com quafi todolos calaluzes

muitos vícios, o Rei he Mouro, mui- juntos deu lobela galeota , dom loam

to rico, ôepoderofo, foítem mor ella- como vio abalar ho Lafcar, mandou
em
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em focorro da galeota hum bargantim

,

& dous bateis, os quaes , chegaram a

bom tempo, porque os imigos a tinha

quaíi ganhada , mas em chegando os

bateis , & bargantim fezeraô apartar

os calaluzes , & lançar ao mar alguns

dos imigos, que ja tinhão entrada a ga-

leota, pelo que o Laícar le recolhco

com muito abatimento íeu , & perda

da fua gente, pêra cidade, o qualacon-

ielhado dos principais delia mandou
recado a dom loam , per hum merca-
dor natural deChoromandel, efcuían-

doííe do paiíado , & que fua tençam era

íer-feu amigo, & lhe mandar dar por

feu dinheiro as coufas que lhe foliem

neceflarias que fe quifeife vir perà ci-

dade, lhe mandaria dar caías em que
íteuefle feguro com fua gente, que af-

íi lho prometia, & lhe daria fobriíTo

arrefens, os quais dados os Portugue-

íes hiao, & vinhaõ a cidade tam fegu-

rarnente comofeeítiueram emcochim
ou em Goa, recebendo dos da terra

tam bom gafalhado que dom loam de
fua liure vontade foltou os arrefens, o
que vendo o Lafcar, com deíejo de
tomar vingança veo logo com húa fro-

ta ordenada lobre dom loam, com que

os noilbs teueram alfaz que fazer, mas
era rim os Bengalas fe tornaram perà

cidade desbaratados, com lhe mete-

rem no fundo féis lancharas, & mata-

rem bom quinham de gente, daqual a

vistoria coube a mor parte a hum Gaf-
yur fernandez natural do Pombal, Ef-

ta íegunda guerra durou peralgús dias

na rim dos quaes vendo o Lalcar que
os Portugueíes fabiam melhor o modo
delia , que os feus , mandou recado a

dom loam que queria fazer pazes com
elle, o que elle aceptou de boa vonta-

de, por lhe faltarem mantimentos, &
ter os nauios da frota defaparelhados,

& a cordoalha toda podre per calo do
inuerno que alli paliara. Durando eítas

derradeiras pazes el Rei Darracam vaf-

fallo dei Rei de Bengalla, induzidope-
lo Lalcar dechatingam, mandou hum
p> elente a dom loão da fylueira pedin-

d )líie que fe quiíelle ir pêra aquella

fua cidade na qual acharia melhor ga-
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arracam onde eíleue a nico de
:r de todo , porque el Rei, de-
o ter dentro no rio, mandou
muitas lancharas, & gente de

falhado, que na dechatingam, porque
dilfo ieu.ria el Rei de Bengalla leu fe*

nhor muito contentamento, o qualfa-

bia de certo que hauia de mandar caf-

tigar o Lafcar de Chatingam pelos en-

ganos que com elle vlara: dom loam
cuidando que era ilto aíli, íe foi com
toda a frota em companhia do erobai-

xadoí Darracam onde eíieue arilco de
fe perdei

pois de
fobrele muitas lancharas, õc gent

guerra com que pelejou, & le desfei

delles com muito trabalho, pelo que
vendo que ja tinha por imigos todolos
daquella comarca, fe foi caminho de
Zeiland, em bufca de Lopo foarez,

que quando o defpachou fe fkaua fa-

zendo preítes pêra naquella ilha per
mandado dei Rei dom Emanuel, fazer

huma fortaleza, de que o melmo dosa
loam era prouido da Capitania, loam
fidalgo íelhefcondeo, & andou naquel-
la coita, & per outras partes às prefas^

em que perdeo muita gente , alli dafua

,

como das outras nãos, que fogio para
elle quando fe aleuantou, hoqual com
ganhar pouco neíte trato, fe foi pêra
Índia, onde achou Diogo lopez de Se-
queira, que per vagante de Lopo íoa-

rez, el Rei dom Emanuel mandara a
Índia por gouernador.

CAPITULO XXVIII.

*De como Lopo foares mandou António
de Saldanha correr a cojía

fDormuz %

SJ Cambaia ate as portas do ejtreito

*Darabta & do que fez, ate tornar a
Índia no qual tempo mandou também
Emanuel de lacerda a 1)io , ÇjJ dom
Aleixo de menejes a Malaca.

DEfpedido de Cochim dom Toam
da fylueira, & allim loão goncal-

uez de Cailelbranco para Baticalla,

Chaul, & Diu a negócios de íeruiços

dei Rei Lopo foarez fe foi a Goa, don-
de logo delpachou António de falda-

nha para andar as prefas, delno cabo
de guardafum ate as portas do itreito,

com quatro naosgroílas, & íeis nauios
re-
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icdondps, & de remo, encomendan-
dolhe que achando nouas certas da vin-

da dos Rumes a índia o auiíaffe com
jreujdade , das outras velas erão capi-

tães Simão goncaluez de ioufa Anto-

defpachados António de íaldanha, E-
manuel de lacerda, Lopo foarezfe tor-

nou de Goa, a cochim , donde mandou
dom Aleixo de meneies a Malaca com
trezentos foldados Portuguefes , em

uio ferreira fogaça, Fernão gomez de três nãos de que elle era capitam de
lemos, António de lemos, Nuno fer- huma, & das outras, poíloque alguns

uandez de macedo, Aluaro barreto, que efereueram deite negocio de Ma-
& Miguel de moura, dos outros dous laca digam que foram George de bri-

capitães, nam pude alcançar os nomes, to , & dom Triftaó de meneies, dom
Com eíta armada partio António de Aleixo me dixe perguntandolho eu,

íaldanha em Feuereiro do anno de M. que foraõ Afonfo lopez da coita que
D.xviii, com a qu3l fez muitas prefas hia pronido por el Rei da capitania da
no cabo de guardafum donde foi ter fortaleza, & Duarte debelo, que hia

as portas do itreito,, & por fe lhe che- prouido da do mar da coita daquella

gar o inuerno, & ur neceííidade de
mantimentos, não quis entrar, & fe

foi a cidade de liaibora que he mui
abaítada delles, & de muito trato dou-
ro, cera, marfim, & outras mercado-
j ias que lhe trazem dofertaódaEthio-

prouincia, pêra onde dom Aleixo par-

tio em.Abril do mefmoanno de M. D.
xviii, a qual cidade achou de guerra
com el Rei de Bintam, que íe viera

ao lugar de Pago xviii. legoas delia pe-
lo rio acima, & mandara fazer huma

pia , na coita da qual prouincia ella ef- tranqueira em Muar , com que empe-
tà iituada xviii, legoas de Zeilla mas dia aos moradores a feruentia do por-

elle não achou o que hia bufear, por- to, & que nam íaiiTem os pefeadores

que os da cidade com medo que lhes fora, no que fe íeruia de hum Malaio
não aconteceiTe o que aconteceo aos muito esforçado caualleiro, per nome
de Zeila , como teuerão nouas que çancotia, que fezera capitam da arma-
eíta armada andaua naquella cofta a da que entam trazia, no mar, com tu-

deípejarão de tudo o que nella ha- do dom Aleixo entrou no porto fem
uia de maneira que nam acharam pef- lho os irr.igos impedirem, &meteo de
íoa que lhes refiltilfe , nem coufa que poíTe da fortaleza Afonío lopez dacof-

icllem roubar, pelo que lhe pofe- ta, & da do mar Duarte de mello, &
r&mfogo, de que ?.rdeo toda , o que foltou António pacheco q«e Nuno vaz

ÉeiíG íe tornou para Índia. No mefmo pereira tinha prelo, pordifferençasque

tempo que Lopo íoarez delpachou An- entrelles ouue fobre quem feria capi-

icnio de íaldanha mandou também E- tam da fortaleza depois do falecimen-
to de George de brito. Do que mais
fucedeo em Malaca, o tempo que dom
Aleixo ahi eíteue, íe dirá adiante.

r unuel de lacerda , & com elle em ou-

tra nao Garcia da coita irmaó de Afon-
ío lopez da coita, em bufea dalgumas
nãos que faltauam das que leuaraaoef-

treito, & que foíTe a Dio vifitar Mili-

quiaz , & trouxelTe configo Fernam
martinz euangelho, que la eítaua fa- Como Molei abrahem correo Arzilla %

zendo coufas de feruiço dei Rei, onde têmatou o Adail Fernão galego com

CAPITULO XXX.

Emanuel de lacerda foi bem recibido

de Miliquiaz, &. lhe mandou muitos
prelentes de refrefeo, & o conuidou
muitas vezes era terra, porque auia ja

dias que eram muito amigos, dalli ie

ioi Emanuel de lacerda pêra Índia, fem

vinte de canalLo , S? captinou dom
António mafcarenbas.

NEíte anno de M. D. xviii. faben-
do Molei abrahem que os daíer-

ra doFarrobo, &de benamares,&ou-
Fernam martinz euangelho, porque fe trás partes recebiam muito danno dos

nam quis tornar com elle, depois de Darzilla determinou de lhe correr fem
di-
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dizer a peflToa nenhíía onde hia, o que ctoria Molei habraem fe recolheo to-

aífim allentado contigo mefmo partio mando o caminho do Farrobo, no qual

de Xuxuam com ella gente de cauallo per deíaltre veo dar comelle dom Àn-
que entam ahi tinha, com que, & ou- tonio malcarenhas, que por fer mance-

tros que tomou em larga, & Tetuão bo, & esforçado, le adiantou laindo

que feriam ate quinhentos de cauallo, primeiro da villa que nenhuma outra

que lhe pareceo companhia fuficiente peilba quando dom loam acodio a'ef-

para o que queria fazer, le veo encu- te repique, & fero faber por onde hia

bertamente as aldeãs de Hanalhaire, o guiou alli fua ma fortuna com qua-

da parte do caminho de Tanger, & fe tro de caualo, com cuja vinda fe acre-

lançou em cilada junto de huma deltas centou o contentamento da victoria a

que fe chama do Alcorão donde man- Molei Habrahem, que iraiou muito

dou ao almocadem , Aroaz que folie bem dom António , & ho mefmo fez

defcobrir o campo, ate as atalaias dal- el Rei de Fez a quem o entregou, por

fandequim, & alli parafTe, oque allim fer dos captiuos releruados a ptlloa

fez, onde em amanhecendo pos hum do Rei, o qual faleceo de peite noan-

atalaia, em lugar donde fe ve a porta no de Mil, & quinhentos,& vinte hum,
da ribeira. O conde por efte Aroaz ler na mefma cidade de Fez.

mui contino em fuás entradas, & mui
bom caualeiro , & tam manhoío que CAPITULO XXXI,
muitas vezes vinha de noite ate as por-

tas da villa, mandaua fempre gente de çDalgutnas coufas que nefte tempo faf-
caualo em guarda dos atalaias , os quaes faram em Azamor.
o atalaia de Aroaz vio íair todos jun-

tos, do que o logo auifou, que vendo f~^ Onfiando el Rei dom Emanuel
que as coulas fe lhe endereçauam co- v> que dom Aluaio de Noronha o

mo defejaua, deixou poer os noííbs a- ferueria bem em Azamor , lhe deu a

talaias, dos quaes o primeiro que def- capitania, & gouernança da cidade,

cobrio os mouros foi loam mealho, onde chegou no mes de Março nelte

que logo começaram a feguir, mas el- anno de M. D. xviii , no qual tempo
le por ter bom cauallo fe lheacolheo, érãò os fenhores, cc xeques principats

mas os mouros em chegando a lagoa, da enxouia, ha bem mutue, roomoba,

que he raeo caminho, pararão oque lxum mahamed, bem folimam, bem
vendo o adail loaó galego, parecendo- daramamaaebeduma arragho, et bem
lhe que eram almograures, os foiço- arragho , debaixo da capitania dos

meter, & apertou com elles ate os le- quais auia então mais de xv mil de ca-

uar alem Dalfandequim, que era oque uallo, tomada poííe da capitania, logo

os mouros defejauam , recolhendolle no mes de lunho le vieraó fazer depa-
commuitoconcerto. Neitealcanoede- zes muitos mouros da xerquia dolei-

rubaram os nolfos hum mouro, & fera dambram , dequeeram osxequesprin-

íe enformarem delle, que tam açoda- cipaes Amoz bémira, & mahamed bem
dos hião pairarão adiante, ate irem d*r hamed, ambos bons caualleiros, o mel-

ra cilada, donde Molei habraem lahio mo fezeram os doleidambram d^du-

com lua gente, feguindo os nollos ate quala.dequeosprincipaesxequeseram

o porto em que mataram dezalete de Alebam, bem amam 8c lobenbar:beia,

cauallo, de que o primeiro foi o Adail cSc alli veio olcid^quo, cujos principaes

Fernão galego, & matarão muitos mais xeques eram Mahamed bem ragal, &
lenão fora Luis valente, que elperou bidé boly, também veoOlei debozide

lobelo porto ate os noiios todos pafla- que eram os xeques principaes, Ale,

rem, recolhendolle com muito esfor- benthomi, & bidé adu, homem muito

ço, ficando fempre entrelles , & os fabio antre elles como Caciz, veo mais

mouros que os feguiam. Auida eita vi- liolei dezobet, de que eraó os xeques
buf-
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buftabenferes, &beza, &abadela rae-

namoz. A primeira coufa que dom Al-
uaro fez depois de ler em Azamor foi

mandar Aluaro raphael, Alcaide mor
da cidade com corenta, & cinco deca-
uallo faber nouas de huns aduares que
and-iuam aleuantados, oqual indo jun-
to de iMuguroz, que he íeis legoas de
Azamor, encontrou com huns mouros
de cauallo, & por auer difierenças en-
tre os que Fero Raphael leuaua coníi-

go, elle depois de tudo confultado íe

iriam bufcar os Aduares, oudariaó na-

quelles mouros, acordou de os come-
ter , dos quaes tomou dous que lhe di-

xeram que os Aduares andauam mui-
to afaltados dalli, pelo que fe tornou
perà cidade íem ir mais adiante. Nef-
te mefmo tempo , ahos xxvi dias de
Abril deu dom Aluaro em huns Adua-
res na Enxouuia onde ie chama Bine-
mez, de que era alcaide Nacerbendu-
ma, de que captiuou duzentas, &cin-
coenta almas , & matou muitos mou-
ros, & trouxe paffante de cento, &
cincoenta cabeças de gado vacum, o
meudo deixou por lhe nam empedir a

caualgada, fe alguns mouros lhe faif-

fem ao caminho após iito aos xxvi dias

de lunho fahio da cidade o adail Vaf-

co femandez cefar com fetenta lanças,

com que a três legoas da cidade deu
em huns Aduares de que captiuou oi-

tenta mouros dos principaes, & lhes

tomou muito gado, & outro defpojo,

com que fe tornou Azamor, & lo~o

no mes Dagoíto mandou António gon-
çaluez correr o campo com trinta de
cauallo , & a Mugurez féis legoas da
cidade ach ju huns mouros de pe com
que pelejou per hum bomefpaço, mas
em fim os desbaratou, & trouxe delles

onze captiuos. Nefte mefmo mes , &
anno pediram certos Xeques dos de
pazes a dom Aluaro que lhes deffe al-

gumas lanças de Chriftãos, pêra todos

juntos irem a enxouia a abrir hu gran-

de coual de trigo, que teria mais de
dous mil moios, pêra o trazerem a ci-

dade com os quaes ( que feriam mil

duzentos de cauallo, de que çra capi-

tam bidé meimam mago to ) mandou

Ioam de freitas, com oitenta de caual-
lo, & grande carriagem de camellos,
bois , & outras beftas de carga pêra tra-

zerem ho trigo ao que a mor parte dei-
tes mouros foi hum dia antes, pêra a-
brirem as couas, o que fazendo apare-
ceram obra de duzentos de cauallo ea-
xouuios, os quais viltos fe poferam a
cauallo, cuidando que era cilada , &
que vinham atras muitos mais , ou ef-
tauaó ja adiante, efperandoos em algu
palio ao qual tempo chegou loam de
freitas, & dixe a Side meimam, & a
Mozbeimira, & a Mahamed bem ha-
med Capitães deites mouros, que era
ho que determinauam fazer, os quaes
lhe dixeram que feu parecer era que
fe deuiam recolher contra o yao do
rio, porque auiam medo que aquella
gente folie mais da que parecia , mas
loam de freitas lhes dixe que o nãofe-
zelTem, porque elle com os Chriftãos
que com elle vinham, queria ir tomar
falia daquelles mouros, o que pareceo
bem a Side meimão, mas nam a Amoz-
beimita, nem a Mahamed bem hamedt
os quaes começaram logo de voltar as
coitas com os léus aquém maisdepref-
fa iria, ficando os Chriftãos na trafeira

delles todos, tendo a força dos imigos
que lhe vinham ladrando nas coitas fa-

zendo fuás algazaras , como vencedo-
res, em que mataram Anrrique quei-
xada que era hum muito esforçado ca-
ualleiro, & hum mouro Dambram da
Duquala per nome Ambraime benci-
de, por querer acodir a Anrique quei-
xada, elte mouro era muito amigo de
dom Aluaro, que por fer bom caual-
leiro fentio muito fua morte, & afíi a
Danrrique queixada. Desbaratados os
noflos per fim mefmos, fem os fegui-
rem mais que aquelles duzentos de ca-
uallo, fe acolherão os mouros de pazes
pêra feus Aduares, & os chriftãos com
o alcaide Side meimam fe foram Aza-
mor, muito triftes, & enuergonhados
de virem fogindo, fem auer caula pê-
ra fazerem hum tamanho defmanchjo.

Qqq CA-
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CAPITULO XXXI.

*Dè como èl Rei mandou T>ibgo lopez
de (equèira for Gonémadof da Ín-

dia , Ç£ do que pa£ou no cami-
nho ate la chegar.

TEndo Lopo foarez comprido o
tempo de fua gouernança, afíen-

tou el Rei de mandar a Índia por go-

vernador Diogo lopez de lima , alcai-

êe mor de Guimaraens , pêra o que o
mandou ehamar per fuás cartas, mas

Porquê elle, depois de le andar fazen^

ãò
f

preftes em Lisboa, foube que tí-

hHir él Rei- paliados aluaràsdelémbran-

§i ftà Lo^ó fóarez j per Vertude dós

^liaes.fe lhévíeíTe a prepoiito podia

fifeâr n* Indiá.iftitis tempo dos três art-

n'os que jà tíhha vencidos, fe efeufou

âêfta viâgetri , ò que el Rei toniou bem

,

& auendo refpèicõ as defpeíás queja
tinha feitas, & aosferuiços que lhe fe-

zera em Africa, & outras partes* &
em efpecial em Arzilla, & na tomada
dè Azarrior', & há batalha dos alcaides,

nó cjúe em tudo fe achara com muita,

& boa gente de pe, & de cauallo paga

a fua culta, lhe fez mercê de dez mil

cruzados pagos na cafa da contratação

da índia, &lhe fez depois outras mer-

cês de que fé teue per fatisfeito. Con-
cluído aíli efte negocio, determinou

éi Rei de mandar por gouernador a

Índia Diogo lopez de lequeira homem
de que muito eonriaua, & que ocupa-

ra ja era muitas coufas de feu feruiço,

de que algumas ficam appontadas nef-

taChronica, pêra a qual viagem man-

dou aparelhar dez nãos groífas com
que partio de Lisboa aos vinte , & féis

dias deMirço deltanno de mil, & qui-

nhentos, & dezoito, os capiraens def-

tas n»os eram elle de huma , & das ou-

tras "Rui de mello que hia prouido da

Capitania de Goa, dom loam de lima

que leuaua a de Calecut dom Aires da

gama a de Cananor , Garcia deíía .Gon-
çalo Roíz o grego dalcunha loam go-

mez cheira dinheiro, Peropaulo, Lo-

po cabreira, & loam lopez aluino. Par-

tido Diogo lopez de Lisboa com elta

frota que iriam mil, & féis centos fol-

dados , lendo na paragem do cabo de
boa lperança encontrou hum peixe a-

gulha com o bico a nao de dom loam
de lima, com tanta força que o meieo
pelo coitado, ik ao arrancar deixou
hum pedaço delle mas a nao bauzeou
tanto, em quanto o peixe elteue afer-

rado, que pareceo a todos que elta-

uam íobre algum rochedo & tendoife

ja por perdido*, acodiram a bomba , ísc

acharam que nam fazia irais augoa que
acoltumada, noque eíteueram atequa
o peixe le defaferrou & foubelle de-

pois a verdade dilto emCochim, dan-
do pendor a nao , porque o bico que
ficou entíáixado na madeira do coita-

do foi conhecido por de peixe agulha.

PafTado o cabo de boa efperança che-

gou Diogo lopez a Moçambique, don-
de fe partio logo perà Índia, & che-

gou a barra de Goa, aos oito dias de
beptembro, &de ahi (e foi aCochim,
& por nam achar Lopo loarez que era

ido a ilha de Zeiland , como le no ca-

pitulo leguintedira , poufou emhumas
cafas de Lourenço moreno iem querer
tomar poiíe da fortaleza , nem enten-
der na gouernança da Índia ate Lopo
foarez vir, o que lhe foi mui bem con-
dado de todos, por ler cuufa deíacof-
tumada vfarenífe entre taes capitaens
femelhantes comprimentos, por pela
mor parte ferem os homens tam fofre-

gos de mandar que hum fo dia de feu
domínio nam padecem que fe melture
com os daquelles, a que lucedem, em
femelhantei, cargos.

CAPITULO XXXII.

%)e como Lopo foarez foi d ilha de
Zeiland onde Je fez, huma fortale-
za, © do mais que faffon are tornar
a Cochim £í> dahi pêra o regno.

QUando Lopo foarez partio de
Portugal três coufas lhe encom-
>raendou el Rei dom Emanuel

fobre todas a primeira que folie ao mar
Darabia, a fegunda, a armada de que

ter-



dei Rei dom Emanuel. 507
Fernara perez dandrade auia de ir por Lopofoarez, mas antes mandou pren-
Capitam a China , a outra fazer huma der alguns Portugueles que andauam
fortaleza na ilha de Zeiland no porto feguros peia terra após o que mandou
de Columbo, & porque tinha ja com- naquella noite fazer húa tranqueira na
prido, com os dous primeiros encar- ponta da enleada, que era o mefmo
gos. Hera execução do terceiro orde- lugar ,onde Lopo ioarez determinaua
nou húa armadadedezafete velas em q fazer a fortaleza, a qual tranqueira a-
entrauam fete gales , de que eram ca- menheceo acabada com bom quinhaoi
pitães Dinis fernandez de melo , com de bombardas de ferro, & elpingar-
quem hia Lopo foarez, Chriltouam de does, & muita gente que a guardaua
íoufa, Emanuel de lacerda, Gaípar da começando logo de defcarrtgar a ar-

fylua , Lopo de brito , António de mi- telharia contra a noifa frota , o que ven-
randa dazevedo., &loamdemelo, & do Lopo foarez defembarcou com a
duas nãos groílas carregadas de muni- mor parte da gente, ho que fenam po-
ções pêra obra dafortsleza, &oitofuf- de fazer com tam pouco perigo que os
tas q trouxera dom Fernando de monr- imigos nam feriflem , & mataiíem com
roi de Goa dequeelle era capitão, mas ha artelharia alguns Portuguefes , en-
das outras, nem dos das duas nãos, tre os quaes foi Ueriffimo pacheco

,

nam achei os nomes em nenhuma das mas em fim elles fogiram da tranquei-
lembranças q me deita viagem vieram ra, & foram feguidos hum bom peda-
ter as mãos. Iriam neíta armada mais ço, em que morreram muitos delles,

de oitocentos foldados Portuguefes, o que feito o gouernador fe recolheo
& algús naires de Malabar, com a qual a frota pêra mor fegurança da gente,
partio de Cochim no mes de Septera- & ao outro dia tornou a iair em terra,

bro deite anno de mil, & quinhentos, onde fem nenhuma refiitencia mandou
& dezoito, & por lhe o vento naõ ler- fazer huma tranqueira na ponta da en-
uir tomou o porto de Gale, donde de- feada, que por fer eítreita fe aílentou
pois que ahi elteue hum mes, & meo, de ma a mar, o que fabendo el Rei,
por caio do vento lhe fer contrairo fe & vendo que nam podia refiltir ao Go-
foi ao deColumbo, que fera deite obra uernador fe alli quifeíle fazer fortaleza

de vinte legoas. Surta a armada, man- fe lhe mandou deiculpar do erro paf-

dou Lopo foarez vifitar el Rei cornai- fado, & oftèrecer ajuda pêra fe f^zer

guns prefentes, quelheleuaua, &apos fortaleza, Lopo ioarez lho agardeceo,
iilo lhe mandou pedir quenaquellefen dizendo ao meflageiro que a fortaleza

porto de Columbo lhe deixafle fazer fe auia de fazer, por lho alli ter man-
huma fortaleza, pêra nella ficarem ai- dado el Rei dom Emanuel leu fenhor
guns Portuguefes de que lhe a elle, & mas que elle fe nam contentaua d.ílo,

ieus valíallos auia defeguir muito pro- fe nam que el Rei de Columbo auia de
ueito, o que lhe elRei concedeo fácil- ficar tributário, & pagar cada anno de
mente. Nefte lugar auia alguns mouros páreas a el Rei dom Emanuel dezEle-
naturaes da terra, & outros eítrangei- phantes , & quatrocentos bahares de
ros, os quaes com receo delheosPor- Canella fina, & vinte anéis com feus

tuguefes tirarem o ganho de feus tra- robins, dos que fe acham na ilha , o
tos, miiturado com o natural odioque que tudo concedeo lem nenhuma re-

tém aos Chriílãos, deraõ a entender a plica, do que íe fezeram contractos af-

el Rei, que o que Lopo foarez vinha iinados per elle, & pelos principaes de
bufcar era tomarlhe feu regno depois feu regno. Lopofoarez ie lhe obrigou
deter feita aquella fortaleza, porque também per feus contratos, a lhe de-
alíi o acoítumauão fazer os Portugue- fender o regno, & affi os Gouernado-
fes , onde quer que metiam pe. El Rei res que após elle vieílem ha índia , co-
induzidoper eítes mouros nam fomen- mo a vaflallo dei Rei de Portugal, o
te negou a palaura que tinha dada ha que aUentado fe começou de trabalhar

Qqq ii na
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na fortaleza. Nefte tempo chegou dom
Ioam da íylueira detíengalla, que Lo-
po foarez meteo de polle da Capitania

deita fortaleza, & a do mar deu a An-
tónio de miranda, o que feito ficando

ja a fortaleza acabada le fez a vela pe-

rà índia, com determinação» de acabar

de fazer a de Coulam , roas fabendo
que era chegado Diogo lopez de fe-

queira fe foi ha Cochim onde chegou
em Setembro, & partio em Janeiro de
M. D. xix, pêra ho regno com noue
nãos, com que chegou ao porto de Lií-

boa, em lunho fem no caminho patTar

coula de que fe deua fazer mençam.
Partido Lopo foarez, Diogo lopez co-

meçou dentender nas couias que lhe

por entam pareceo ferem mais necef-

farias aoferuiço dei Rei, pelo sruedef-

pachou logo Chriitouam de foufa com
três velas pêra ir a Dabul , de queos ou-
tros capitães erão Rui gomez dazeue-
do Deluas, & Lourenço godinho, que
de caminho auiam de tomar outras

duas velas em Goa, pêra fe todos ajun-

tarem com loáo gonçaluez de Caltel-

branco, que ja mandara Lopo foarez

,com outras três velas , pêra fazerem
guerra aos daquella cidade que eítaua

aleuantada, & a dom Afonfo de mene-
ies, mandou íobella barra deBaticala,

com três velas, por também éftar ale-

uantada , & nam querer pagar as páreas

acoltumadas, o que foi conltrangido

fazer com mais auentagem do que o
dantes fazia, & Ioam gomez cheira di-

nheiro pêra ir fazer huma fortaleza na
Ilha de Maldiua, onde o matarãomou-
ros de Cambaia , que alli aportarão com
três nãos, antes de ter feita a fortale-

za. Defpedidos eítes capitaens Diogo
lopez de fequeira fe íoi de Cochim a

Goa, paliando pelas fortalezas da Ca-
lecut, 6í cananor , provendo nellas,

nas couias que entendeo ferem necef-

farias. Como foi em Goa defpachou
logo António de íaldanha pêra andar
no cabo de guardafum , & no mar Da-
rabia as preías, com mais quatro velas

das que trazia, òv a Svruão dandrade
defpachou peta a Chim com humaar-
iBada, a qual prouinôia por mao Crato

que fez aos da terra, deixou aleuanta-

da contra os Portuguefes, como atras

fica dito , & António correa mandou
a Malaca com duas nãos, a quem deu
comiílam de ir de Malaca, com outras

duas mais, que lhe dana Afonfo lopez

da coita, a Pegu por embaixador, pê-

ra alientar paze , & amizade com o
Rei, & a Garcia de Sa do porto de-
pois deites capitaens partidos deu li-

cença para ir com huma nao a Malaca
ao qual em chegando Afonlo lopez da
coita, por eítar muito doente , entre-

gou a capitania da fortaleza, &fe veo
perà Índia, onde morreo em chegan»
do a Cochim. Da viagem deites capi-

tães todos, fe for necefTario direi ao
diante , mas por agora lhes abaIre fa-

zer delles mençam, pêra fe faber em
que cargos feruiáo naquellas partes da
Índia.

CAPITULO XXXIII.

1)o ca/amento da infante donna Lea-
nor com el Rei dom Emanuel, (£J

do parentefco que entrelles

avia.

EL Rei dom Emanuel , pelas caufas

que atras appontei determinou de
fe cafar, pelo que fobcor devilitaçam,

mandou Aluaro da coita feu camarei-

ro, peiToa de que muito confiaua, a
dar a bem vinda a dom Carlos feu pri-

mo, Rei de Caítella, ArcheduqueDau-
ítria, & fenhor dos eltados de Flan-
dres, que então chegara daquellas par-

tes a Hilpanha , dando a entender que
com a vilitaçam mandaua tratar dos
cafamentos do Príncipe íeu rilho com
a Infante donna Leanor, filha dei Rei
Phelippe, irmã* defte dom Carlos, &
da Infante donna Ifabel fua filha com
o roefmo dom Carlos coula em que a-

uia muitos annos que trabalhaua , &:

lobre que mandara o lecenciado Pêro
de gouuea , aho imperador Maximi-
liano, & a-«lRei Phelippe leufilho pai

deite Rei dom Carlos , no tempo que
fa?.iam guerra a dom Carlos derradei-

ro Duque de Gcldres, fobelo qual ne-

go-
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gocio mandara também Thome lopez
dandrade que o entam feruia de feitor

em Mandres, & o foi depois da cafa

da índia ao Émperador Maximiliano,
que achou em lipurg Cidade do Con-
dado de Tirol , & mandou depois com
o mefmo negocio ao dito Émperador,
Fero Corrêa, o qual neíte tempo ain-

da andaua naquellas partes de Flandres

em fua embaixada, pelo imperador
entam ahi reíidir. Áluaro da coita te-

ue iíto em tanto fegredo que nunca
le ioubeao que hia, fenam depois de
ter acercado eítecafamento, o que fez

com tanta brevidade que partindo pê-
ra Caítella no mes de Octubro do an-

no paliado de M. D. xvii. onde foi re-

cebido como Embaixador, negoceou
também que no mes de Maio defte de
M. D. xviii. o concluio em Saragoça,
onde el Rei dom C?rlos então eftaua,

& íe fez diilb o contrato, de que as

clauíulas principaes iam as feguintes.

f Que el Rei dom Carlos daua em
cafamento a el Rei dom Emanuel com
a Infante donna Leanor fua irmãa du-
zentas mil dobras douro Caítelhanas,

cc de renda cadanno dous contos de
res em fua vida delia. E el Rei dom E-
manuel deu a Rainha fua molher em
arras ha terça parte do docte, &quin
ze mil dobras Caftelhanas douro cada

anno, pêra fus. mantença, ate vagarem
per falecimento da Rainha donna Lea-
nor fua irmãa , as terras que pofTuia da
coroa, & que ao filho baram mais ve-

lho que naceile dantre ambos ficalTem

per falecimento dei Rei oitocentas mil

dobras douro Caítelhanas as quaes fe

lhe auiam de pagar quatro annos de-

pois do falecimento dei Rei, fendo el-

le de idade de dezafeis annos, & nam
o fendo o auiam dalimentar ate fer da

dita idade fem le rebater nada das di-

tas dobras, & que falecendo eíte filho

mais velho, ficariam as ditas oitocen-

tas mil dobras a outro irmam fe o ou-

ueiTe, & que nam ficando do matrimo-

nio filho baram, &auendo filhas fe da-

na a mais velha ametade da dita fom-

ma de oitocentas mil dobras, & fe lhe

pagariam pela mefma maneira, & em
calo que deite Matrimonio nam nai-

cefle filho baram, & ouuelle filha, ou
filhas ficariam a filha duzentas mil do-
bras Caftelhanas do mefmo valor, o qual

contrato fezerão Guilhelme de Crui,
fenhor dexeures, & o doctor meltre

loaô fauuage chãçarel mor dei Rei dom
Carlos, & Aluaro da ccii- , & alem das

quinze mil dobras Caftelhanas que ei

Rei daua cadanco a Rainha donna Lea-
nor fua molher pêra defpefa de fua ca-

la, ouue por bem lhe dar do len the-

fouro todolos veítidos que ella quilef-

fe pêra ufo de fua peflba , fem iíto en-

trar no contrato, o qual affentado, &
confirmado dambalas partes , Aluaro
da Cotta como procurador dei Rei
dom Emanuel, & com titulo de em-
baixador recebeo a Rainha em feu no-

me per caufa do qual caíamento fe fe-

zeram per efpaço de quinze dias mui-
tas feitas, & jogos em Saragoça, onde
entam el Rei dom Carlos eitaua, oau-
thor principal que fez vir eíte caíamen-
to em effecto, foi o íobredito Guilhel-

me de Crui fenhor dexeures, queab-
folutamente gouernaua el Rei dom
Carlos, pelo qual feruiço lhe mandou
el Rei dom Emanuel dar hum rico pre-

iente, & o mefmo fez a fua molher que
veo a elte regno, com a Rainha, & a

duas fobrinhas, do mefmo xeures que
também vieram com ella huma cafada
com monfieur de Eienes no Condado
de Flandres, & outra que depois ca-

iou com monfieur António Marques
de Berges , no ducado de Brabante,
& o mefmo fez a monfieur de Tregi-
ny,caualleiro daordemdoTofam que
veo por mordomo mor da Rainha.
Concluído o cafamento a Rainha par-

tio de Saragoça, & per fuás jornadas,

com os fenhores que a acompanhaulo
chegou a raia de Portugal no mes de
Nouembro defte anno de Mil, & qui-

nhentos & dezoito. Efta fenhora don-
na Leanor era tam chegada em paren-
tefeo a el Rei dom Emanuel , que ie

nam poderam cafar fem difpenfaçam
do Papa, porque ella era filha dei Rei
dom Phelippe, & neta do Émperador

Ma-
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Maximiliano, filho doEmperador Fe- dom Fernando de menefes Marques
drique, & da Emperatriz donnaLea- de vilia real, & no Arcebifpo de Lif-

norluamolher,filhadelReidomDuar- boa dom Martinho da coita, & o Bif-

te , filho dei Rei dom ioam da boa me- po de Lamego , dom Fernando de vaí-

moria primeiro do nome, pela qual cogoncelos de meneies, & o do íun-
conta el Rei dom Emanuel caia em fo- chal dom Maninho do Portugal que
brinho a eíta Emperatriz, porque era delpois foi Arcebifpo do meimo titu-

filho dolnfantedom Fernando rilho do lo , & primas das Índias orientaes , os
mefmo Rei dom Duarte, &irmara dei outros lem me lembrar da preceden-
Re* dom Afonfo quinto ; alem deite cia foraõ o Conde de Vimiolo , o de
parentelco, tinhaõ outro, polto que Penella de Abrantes de Tarouca , de
mais remoto, porque eíte Emperador villa noua, o Vifconde de villa noua
Maximiliano caiou com madama Ma- de cerueira , o baram Daluito dom
ria, filha do Duque Charles de Borgo- Diogo lobo veador da fazenda Anto-
nha, filho do Duque Phelipe dalcunha nio dazeuedo Almirante do regno,
o bom, & de lua molher madama lia- dom Valco da gama almirante do mar
bel, rilha do dito Rei dom ioam da da Índia, loam da fylua regedor da ca-

boa memoria, pelas quaes razoens o fa da fupphcaçam , dom António de
matrimonio fe nam podia conlumar, noronha , elcriuam da puridade que
íem difpenfaçaõ do Papa como fe fez. defpois foi Conde de linhares irmam

de dom Fernando de meneies marquesCAPITULO XXXIV. de Villa Real, & dom Diogo de noro-

nha, & dom Anrrique denoronha léus

T>o[recebimento que fe fez a Rainha irmãos dom Aluaro de caítro gouerna-
em cajiello de vide

, per onde entrou dor da cafa do ciuel , dom Pedro de
em Tortugal, & do que fe mais paf- caítro veador da fazenda, dom Fer-
fou ate chegar a villa Dalmeirim. nando de caítro dalcunha magro dom

Antoniodalmeidacontadormor, dom
S novas deite caíamento chega- Nuno emanuel aguarda mor dei Rei
ram a el Rei etando em Lisboa, dom Aluaro dabrantes meftre falia,

com que elle foi mui alegre masoPrin- George de mello porteiro mor, Val-
cipe, & alguns íenhores, & fidalgos do queanes corte Real veador de fua ca-

regno ho tomaram mal, o que el Rei ía , Rui telez de menefes mordoma
entendendo mandou hum dia chamar mor que fora da Rainha donna Maria ,

os que fe entam acharam na corte , & dom Duarte de menefes capitão de
lhes fez huma falia em que deu razões Tanger, Pêro correa, loão de men-
de que todos ficarão fatisfeitos, faluo donça dom Antaõ capitão de Lisboa,
o Príncipe, que nunca diilò moítrou dom loaó malcarenhas capitão dos gi-

ter golto, nem contentamento, ha netes , Simaó de miranda deuora ca-

qual falia acabada lhe forão todos bei- mareiro mor, & guarda mor dalntan-
jar a mão, o Príncipe primeiro, & lo- te dom Anrrique, loam de faldanha
goolnfantedom AfonfoCardeal, após veador que íora da cafa da Rainha
elle o Infante dom Luis, & dom Fer- donna Maria, Triítão da cunha, dom
nando, porque oslnfantesdom Anrri- George deça , dom Pedro de caítel-

que , & dom Duarte eram tão moços branco, loão lopez de fequeira , dom
que nam foram prefentes a elteauto, Luiscoutinho Luis debrito, dom Gar-
apos os Infantes foi o Duque de Bra- cia denoronha, dom Martinho de no-
gança dom Iaimes, & logo dom Geor- ronha, Garcia defouíachichorro,dom
ge filho baltardo dei Rei dom loam fe- Phelipelobo, Chriltouãocorrea, Ga-
gundo, meltre de Sanctiago, & de A- briel de brito , António carneiro le-

vis, Duque de Coimbra, & dum loam cretairo, & doconlelho dei Rei, Fru-
ieu filho Marques de Torres nouas, & dos de Góes leu guarda roupa, & de-

pois
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pois deites fenhores, & fidalgos terem
beijada ha mão a el Rei, lha beijamos
Pêro carualho & eu , que andauamos
ainda em pelote no paço, porque neí-
ta cala fenão permetio entrarem em
pelote mais que nos ambos, oqual Pê-
ro carualho foi depois guardaroupadel
Rei dom loão terceiro , & prouedor
mor das obras do regno, a portatmha
Galpar gonçalvez de riba fria, portei-
ro da camará dei Rei, que deipois em
tempo do mefmo Rei dom loão ter-

ceiro veo a fer alcaide mor da villa de
Sintra de juro. Asnouas deite cafamen-
to derão a el Rei no começo do mes
de lulho deftãno M. D. xviii , & logo
no mes Dagoito, por caio da peite que
entam começou em Lisboa, fe foi a
Sintra com toda iua caia, éêdahiaCol-
lares , & a torres vedras , onde iteue al-

guns dias ordenando coufas que com-
priáo pêra feu recebimento, o que aca-
bado fe foi pêra almeirim , & deixan-
do neite lugar os Infantes feus filhos,

& filhas, fe foi com o Príncipe ao Cra-
to, pêra ahi fperar a Rainha fua mo-
lher, a qual chegou a raia de Portugal
aos xxiii do mes de nouembro, acom-
panhada do Duque Dalua do Bifpo de
cordoua', do Bifpo de Plazença , do
conde de monte agudo, do conde Dal-
ua de liíta, & do Almirante das Anti-
lhas. Os fenhores de Portugal que a fo-

ram receber a raia, forão o Duque de
Bragança, domlaimes, o Arcebifpode
Lisboa, dom Martinhoda coita, oBii-

po do porto, dom Rodrigo de mello

Conde de Tentúgal , que depois foi

Marques de ferreira , dam Martinho
de Cattelbranco, Conde devillanoua,

todos em muito boa ordem, & por a-

poientador mor Diogo lopez de lima,

& outros muitos fidalgos que el Rei
pêra iflb efcolheo. O lugar onde fe to-

dos ajuntarão, foi apar do ribeiro de
Sever, que demarca eitesdous regnos,

ficando osCaftelhanos de huma banda

delle* & os Portuguefes da outra , fem

fe mouerem. Stando aifi todos , fem
auer outra mais fala, que muito itron-

do de trompetas, atabales , & chara-

melias, de huma, & da outra parte o

Conde de villa noua pafTou o ribeiro,

& foi beijar a mão a Rainha, que eita-

ua entre o Duque Dalua , & o Biípo de
Cordoua, após o Conde devillanoua
foi ho de Tentúgal, & o Bifpo do Por-
to, & per derradeiro o Arcebifpo de
Lisboa , após eites fenhores ieguio a
gente nobre , o que acabado ha Rai-
nha paiTbu o ribeiro, junto do qual ha
ítaua o Duque de Bragança, ipei ando,
com fu3 gente bem ordenada, porque
elle leuaua dos de fua caía mais de tre-

zentos de cauallo & cem alabardei-

ros. A outra gente de cauallo, coma
que leuauaó os Bifpos, Condes, fidal-

gos ,& causlleiros , paflaua de dous mil.

Como a Rainha paífou o ribeiro o Du-
que fe deceo do cauallo fazendolhe fua
diuida reuerencia, a quem o Duque
Dalua perguntou fe trazia precuracarrj

dei Rei dom Emanuel pêra receber ha
Rainha donnaLeanor em feu nome, a
quallhelogo moítrou,& foi lidaem alta

voz, & dada ao Duque Dalua pêra fua
guarda, per cuja virtude tomou logo a
Rainha pelo cabo de hÚ3 cadea dou-
ro que trazia no braço, & a entregou
ao Duque. O que feito fe defpediram
huns dos outros, com a Rainha entra-
rão o Bifpo de Cordoua, & Monfieur
deTregeny, que vinham por embai-
xadores, o Marques de villa Franca,
com o prior de S. loam , & o comen-
dador mor dalcantara , rilhos do Duque
Dalua, o Conde de monte agudo que
acompanharam a Rainha ate o Crato,
donde fe tornaram mui fatisfeitos da
boa companhia que lhes el Rei fez, o
Bifpo de Cordoua, & fenhor de Tre-
geny foram com a Rainha ate Almei-
rim. Efte dia que fe defpediram huns
dos outros veo ha Rainha dormir ao
caítello de vide, onde eiteue bum dia,
& ao feguinte fe foi ao Crato , depois
da Rainha ter ceado chegou el Rei as

noue horas da noite, o qual haRainha
veo receber no peitoril da efcada da
fala, onde fe fezeráo fuás cortefias co-
mo dentre marido, & raolher, o que
feito, o Príncipe que vinha com el Rei
quifera beijar a maõ a Rainha , mas el-

la lha naõ quis dar, polto que o Prín-

cipe
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cipeniíToinfiftifTe, após oPrincipe lha Condeítabre dom Afonfo ja defunfto,
beijou dom George , duque de Coim- a qual ella abraçou , & lhe fez bom ga-
bra, Meítre debanctiago, & de Avis, falhado, após ella íeguio donna Iruira

& porque a Rainha como dixe, tinha camareira mor que fora da Rainha don-
ja ceado ouue logo na melma fala íe- na Maria, & o foi depois fua, &aíli to-

ram, nefta mefma noite os recebeo o dálias damas per fua ordem, que eíta-

Arcebiípo de Lisboa. Fatiados dous uão mui bem atauiadas, & não menos
dias, em que ouue muitas feitas jo- fermofas que as que vinham com a

gos, & danças, fedefpedirão oslenho- Rainha, poiio que o foliem ailaz. LI
res de Caftella, &eIRei comaRainha Rei meímo eltaua dizendo a Rainha
vierão dormir aponte do Sor, & ao os nomes de cada huma delias, muito
outro dia aChamufca, noquallugaref- alegre, & rifonho , o que acabado íe

tiuerão dous dias. Dalli fe foi el Rei a forão todos a capella fazer oração no
Almeirim, donde os Infantes dom Lu- qual dia por ler velpora do Apoitolo
is, dom Fernando, & dom AfonloCar- lancto André, ouue veíperas, & de-
deal de Portugal a fairam a receber hu- pois de cea feram , & ao outro dia de-
ma legoa da villa, acompanhados dos pois de acabada a MiHa, el Rei rece-

Bifpos de Lamego, & Viteu, Conde beo a ordem doTofam, que lhe el Rei
de Marialua, & da feira , com muita de Caftella dom Carlos leu cunhado
gente de cauallo, os Infantes em che- mandou , em final de amizade , com
gando a Rainha fe apearão, & forão hum colar douro das infignias da or-

para lhe beijar a mão, a qual ella não dem , que fam foziz encadeados, cc

tão fomente lhes não quis dar, mas an- hum verlo afeição de pelle de carnei-
tes lhe fez muita corteíia & fobre to- ro com a cabeça, cornos, pes,&mãos
dos ao Cardeal, per calo da dignida- que pendem deite collar. Llta ordem
de , após os quais lha beijarão os Bif- fundou dom Phelipe Duque de Bor-
pos, condes, & os mais que então po- gonha, b bom dalcunha de que ja fa-

derão chegar onde ella eltaua , que fo- lei a imitação do verlo dourado de la-

rão poucos pela grande preíla que a- fom , & de luas perigrinaçóes com pre-

uia affi de gente , aííi de pe como de pofito de paliar ha terra landa fazer

cauallo, deite lugar abalarão com trom- guerra, aos turcos, o que não fez por
betas, atabales,&charamellasfemcef- lho ltoruarem outros negócios , & a-

farem ate Almeirim, onde as Infantes, char pêra ifTo pouca ajuda, & íauor
donnalfabel, &donna Beatriz, acom- no Papa, Reis, & Príncipes chriítãos.

panhadas do Duque de Bragança , & Depois de el Rei ter tomada elta or-
dos Condes de Portalegre Tarouca, dem efcreueo a Iara brandam, natural

& doVimiofo ítauaõ eíperando aKai- do Porto Comendador da ordem de
nha ao pe da ícada da fala velha , que Chrilto, que o entam íeruia em Flan-
faia ao terreiro, mas em aRainhache- dres de feitor, quemandalíe fazer pe-
gando vendo que fazião as infantes rà Capella deita ordem do Tolaó hum
moftra de quererem lair fora dos de- Pontifical.de panno rico douro com
grãos pêra a irem receber, fe lançou feus labaítros borlados, em que fe po-
de huma faca branca , muito fermoía íeífem as armas, cirinlignias deite reg-
em que vinha.com tanta prella que as no, o qual íe fez pelos melhores oíti-

foi tomar ainda nos degraos onde as ciaes de toda aquella prouiocia, & ef-

Infantes lhe fezeram conefia, com os tando eu em Flandres no anno de M.
geolhos ate o chão, tomandolhea mão D. xxiiii fe aprelentou na Capella do
pêra lha beijar, oque ella per nenhum Tofam , que elta na Lgreja do òablon
modo quis coníentir, mas antes as a- na vilJa deBrucellas, o qual he o mais
braçou & alevantou com muito gafa- rico, & melhor obrado de quantos eu
Ihado, &cortefia, após aslnfantes lhe tenhoviílo, excepto o queelReiman-
foi beijar a mão donau Beatriz falhado dou ao Papa Leão, perTriltam da cu-

nha.
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nha. Eíleue el Rei em Almeirim com terminado fenam fe defmanchara per
toda lua corte, em grandes feitas, de palauras que ouuerão Afonfo lopez da
touros, canas, lerões, & outros palia- coita & George maicarenhas, por fe-
tempos ate o começo do verão em que rem de calidade que foi neceííario tór-
io foi pêra Euora. naremUe todos para a cidade, íem ja-

zerem nada do a que hião. El Rei deCAPITULO XXXV. Bintam íem faber o danno que osnof-
los receberão, porque dos f eus Hiema-

is que fc pafiou em Malaca todo o tetn- tarão muitos nefte jogo de bombarda-
po que dom Aletxo ahi ejleue 16 de- das, vendo que de rollo a rolto tinha
pois que partio perà Índia ate fim o negocio mal parado, determinou de
dejte anuo de mèt, t3 quinhentos , tê o fazer per engano, para o effecio do
dezoito, que mandou pedir paz a dom Aleixo,

que lhe elle concedeodeboa vontade,
POllo que dom Aleixo de menefes por em Malaca auer falta de mantimen-

eíleveiíe em Malaca, & f^ernam tos, a qual aiientada, & delcuidados
perez dandrade , com a armada que os Portugueles & affim os da terra da
trouxe da China, nem por illo deixa- treicão que elRei debintãoordenaua,
ua el Rei de Bintão de proceder na comunicauão com os feus como com
guerra, de que a cidade recebia mui- amigos, em tanto que vinhão a cida-
Vo danno, & os Portugueles afronta, de, & os mais conhecidos a fortaleza,
pelo que ordenou dom Aleixo por onde lhes fazião bom galalhado. Stan-
quanto leuaua regimento de Lopo loa- do iíto deítefaodo elRei debintaõfez
rez que todo o tempo que alli eíteuef- preítes ietenta lancharas bem artilha-

fe naõ faiíTe da fortaleza a pelejar, que das, & concertadas, & mandou quefe
o fezeíTe Afonfo lopez da coita capi- foliem denoite a ilha das nãos, & per
tão delia debaixo de cuja bandeira fo- terra mandou mais de dous mil íolda-

rão Duarte de mello capitam do mar, dos para darem na fortaleza, &omef-
dom Trlítão de menefes, domRodri- rco a mefma ora fezeram as lancharas
go da lylua, dom iimanuel leu irmão, na ilha, onde matarão alguns dos nof-
Aluaro de fouía , Francifco pereira, fos, que delcuidados de tamanha trei-

Duarte furtado, George botelho , E- yão eitauam dormindo, & poferão fo-
manuel falcão António lobo falcam, go a algumas nãos , & nauios que ahi
Diogo pachequo Pêro de faria, Symã eltauão, que fez pouco danno por ef-

dalcaçoua , George mafearenhas , & ou- tarem molhados dagoa que chouera a-

tros Capitães, cadahum em íua galeo- quella noite, elte negocio fenão pode
ta, bateis, & outros nauios da terra, tratar com tanto filencio , que a grita

em que hião mais de trezentos folda- dos que matarão, & feriram, & dou-
dos Portuguefes, & três mil Malaios, tros que fogiram, não folie ouuida na
de que eráo capitães o Bandara , & o cidade, ao que dom Aleixo mandou
Laícar, osquaes todos chegarão atiro acodir por algus dos capitães, que por
de bombarda da fortaleza que elte Rei fer maré vazia nam poderam chegar a
tinha feita em Muar , mas por a maré ilha, mas depoisquecreceo, &osimi-
íer vazia não poderão paíTar adiante, gos viram que nam podiam fazer trr.is

peloque efperando a enchente íe pof- do que tinham feito fe recolheram, o
lerão as bombardadas, ao que lhe os que os noíTos vendo le foram perà ci-

imigos refponderam também que ma- dade jaa oras de meio dia &com quan-
taram alguns dosnoílos, alliMalaios, to vieiTem tarde, chegarão a tempo,
como Portuguefes, entre os quaes foi porque os que el Rei de Bintam man-
Aluaro de foufa cunhado Daíonfo lo- dará per terra , com outros que auia na
pez da Coíla, com tudo elles ouuerão cidade , que eram neíta conjuraçam,
de paíTar adiante como ho tinham de- deram de madrugada na fortaleza com

Rrr tan-



514 Quarta- Parte da Chronica

tanto irapeto, que a poferamem aper- lancharas, comquetrataua malosnol-
to os quaes em vendo os noilos , que fos porque era mui esforçado cauallei-

tornauam da ilha das nãos, começarão ro, finalmente que por íuípeitaqueel-

darloxar,recolhendolIe poucos ha pou- le teue dos amores de íuamolher com
cos pêra o lugar donde vieram, con- el Rei de Bintam, ou per qualquer ou-

tra os quaes lairam logo os mais dos trodelgoíto, elle fe veo lançar na nof-

Portugueíes que eítauam na fortaleza, la fortaleza, & per fuaindultria a tran-

que juntos começaraõde tratar osimi- queira de Muar foi tomada, com cen-

gosdecalidade, que tomaram por par- to, & vinte Portuguefes, & algús Ma-
tido deixarem o campo , ficando dei- laiosquedom Aleixo a illb mandou per

les muitos mortos, & captiuos, íem mar, & per terra, no qual negocio o
lhes valer o focorro que nelta peleja mefmo lao foi morto de hum tiro dar-

(depoisdandaremtrauados) lheelRei telharia dos imigos, & muitos dos da
de Bintam mandara de gente & fcle- terra nolfos amigos, & alguns Portu-
phantes, mas polto que delta vez foi- guefes, & a fcmanuel falcão, que era

íem desbaratados, nem por iílo defef- capitão da gente que hia per terra,

tio ei Rei de mandar commeter fete quebraram huma perna, com hum ti-

dias contínuos a fortaleza , nos quaes ro de bombarda de que logo caio co-

todes os Portuguefes fe defenderam mo morto , em cujo lugar elegeram
mui esforçadamente, faindotãoameu- Diogo pacheco, no qual feito le acha-

,de fora delia a dar rebate aos imigos ram fcmanuel pacheeo, irmamdeDio-
are que teueram por melhor partido go pacheco , António lobo falcara»

deixar ocerco que proceder nelle, do Diogo brandão do porto, &Ioamfer-
que mais indignado el Rei de Bintam nandez eleriuam da nao de dom Alei-

nam ce.Taua de proceder naguerraper xo, & Iam guedez ambos de Santarém,
mar, com que tinha poita a cidade em Na tranqueira fe acharam mais de le-

tanta carettia de mantimentos, queco- tenta tiros dartelharia , & muitas ar-

raeçaua alguma gente de morrer a fo- mas , & outras moniçóes de guerra , o
me, o que vendo dom Aleixo deter- que tudo fe levou a noda fortaleza, lf-

minou de lhe maniar tomar elta for- to alli acabado, dom Aleixodefpachou
taleza, outranqueira de Muar, porque dom Trilião de menefes pêra as ilhas

fazendoo, tinha por certo, que delif- de Maluco, como o traiia per regi-

teria por aquella vez da guerra , & fe mento de Lopo foarez, ite elle fe par-

iria pêra Bintam, aos quaes penfamen- tio perà índia no começo de Dezem-
tos lhe acodio Deos per modo bem bro de mil & quinhentos, & dezoito,
defuiado do que poderá cuidar, o qual com quem fe foi a mor parte da gente
Senhor Deos parece que inlpirou nef- que eltaua em M ilaca , por Afonlo lo-

te tempo em hum lao, homem nobre, pez da coita ler homem forte de con-
& rico, que le folie viuer a Malaca, o diçam , & ellarem efeandalizados mui-
que pos emobra trazendoconligotres tos homens nobres, & honrrados del-

jungos carregados de muita fazenda le. Partido dom Aleixo, el Rei de Bin-

fua eferauos cafados , & lolteiros , elle tam começou de nouo a guerra , & te-

lão em chegando a coita de Malaca, ue a fortaleza cercada por efpaço de
foi tomado, & leuado a el Rei deBin- xvii dias, com mais de três mil nomes,
tam, ao lugar de Pago, o qual fez tan- & per mar mandou muitas lancharas,

to com elle, que le foi pêra aquella que no porto poleram fogo ha duas
vtlla eom fua molher, & cafa com a nãos de mercadores nolfos amigos, &
qual por fer muito fermofa el Rei veo a húa nolía gale que alli eílaua defen-
a ter conuerfaçam, pelo que para mais xerceada, ao qur acodindo os nolfos,

a fua vontade cumprir léus defejosen- fe pos fogo per delaltre a poluora na
carregaua eíle lao nos negócios delta lanchara de Gabriel gago, de que ar-

guerra dandolhe a capitania dalgumas deo toda fupitamente, & todolos que
hião
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hilo nella fe foram ao fundo por an- go fernandez de Beja que leuaua a ca-

diiem armados, & a Diogo mendez pitania da fortaleza que elRei manda-
Capitaó doutra lanchara leuaramaca- ra fazer em Diu, Chriítouam de men-
beça com huma bombardada, com tu- donça, Franciíco dacunha, dom Luís
do o fogo que andaua nas nãos, &ga- deGuzmamCaílelhano, calado neites

le foi apagado, pelo que os que eltauaó regnos que léuaua hum íeimoío ga-

íobre a fortaleza vendo a grande relif- leão, o melhor artilhado de quantas

tencia que lhe os noflos faziam, & quão nãos auia nelta frota, loãoroiz dalma-
mal os tratauam com ha artelharia, 6c da, Garcia chainho , que hia prouido

a ferro todalas vezes que fahiaó fora, da feitoria de Malaca, Gonçalo roiz

&queoBandara, &oLafcarcommui- correa, o doctoi Pêro nunez que hia

ta gente da cidade lhes faziaõ também por veador da fazenda da Índia, ilíen-

muito danno aleuantarão ho cerco, & to dogouernador , Rapluel cathanho,

fe forão pêra onde elRei deBintáoef- Raphael pereltrello, & Diogo caluo,

taua que por entaó deíiltio delta guer- natural Dalanquer , capitão de huma
ra na qual morreram dezoito Portu- nao de dom Nuno emanuel, que aviaõ

guefes em que entraram os douscapi- de ir todos três a China , deitas nãos
tães nomeados, èv duiimigos fegundo a de dom Diogo de lima, arribou a

ie foube no mar, & na terra , morre- Lisboa a tempo que nam pode feguir

ram mais de quatrocentos, & foram viagem, & dom Luis de guzmão íe a--»

captiuos muitos entre os quaes entrou leuantou com o galeão , fazendoíTe L
hum filho de hum fenhor do regnode coiTairo, no qual trato fez muitascou-J
Siara, pelo refgate do qual feu pai man- fas indignas de homem nobre, que por
dou a Afonfo lopez da coita hum gran- ferem tais naó digo , remetendo o le-

de jungo carregado de mantimentos, ctor ao que dilTo contam Iam de bar-

de que por então auia em Malaca mui- ros , & Fernam lopez de caítanheda

ta necelíidade. nas. luas hiltorias da Índia. O galeam
de Emanuel de foufa nam foi a índia,

CAPÍTULO XXXVI. porque a elle o matarão mouros, com
mais de quarenta Portuguefes no por-

Em que fe traía da armada, que ejie to de Mançua, indo para Melindebuf-
anno foi a índia. car mantimentos, & outras coufas de

que tinha necelíidade, & o galeão de-

O Intento dei Rei dom Emanuel pois delle morto foi ter a huma ilha

foilempre bufear modos porque que eitá apar de Quiloa, onde deu a

podeíle tolher aos mouros a nauega- coita, & os mouros nam contentes de
ção do mar da Arábia perà índia , & roubarem o que nelle hia mataram to-

tomar luda, &deftroilla, & aífi de fa- dolos Portuguefes, fem darem vida a

zer huma fortaleza em Diu, pelo qual nenhum delles, íaluo a hum moço que
refpeito mandou, eiteanno demilqui- era fobrinho do meilre que el Rei de
nhentos, &dezanoue, dezafeis nãos a Zamzibar recolheo. George dalbu-

India, em que hia muita, & boa gente querque inuernou em Moçambique
Portuguefa , os mais delles , homens com noue nãos , porque as quatro de
nobres, & bons foldados, deitas nãos que eram capitães Lopo de brito, Pe-
que partiram em Abril deu a capitania ro da fylua , loam roiz dalmada , òc

a George dálbuquerque, a quem tara- Francifco da cunha paliaram a índia,

bem fez mercê da capitania de Mala- & forão ter a Cochim a tempo que íe

ca, na vagante de Afonío lopez daco- andaua Diogo lopez de fequeirafazen-

ita , os outros capiíães eram dom Dio- do preites pêra ir ao mar Darabia , pe-

go de ly ma, Lopo de brito , que hia lo que por ter necellidde de gente, &
prouido da capitania de Zeiland, E- fuitalha , parecendolhe que George
manuel de loula, Pêro da fylua, Dio- dalbuquerque invernada com as ou-

Rrr ii trás
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trás nãos em Moçambique lhe defpa- roada de Malaca, dando íempredefim
cliou logo Gonçalo de loule era hum a conta que foern dar os homens que
nauio per quero lhe mandauadizerque a tem com a honrra.ao qual paiecen-

o folFe bufcar ate o porto dejuda, pe- do que pelos leruiços que tinha feiro,

ra onde eitaua de caminho, kltaarma- merecia a el Rei acrecent memo de
da em que Diogo lopex foi ao marl)a- lua moradia, que he a inerce que hos

rabia fe acabou de aperceber muitos Portuguefes nelte tempo mais eí-imaó

dias antes que partille, & porque Mi- de íeu Rei por lhe ficar como pi r he-

liquiaz fenhor deDio dillimuladamen- rança pêra íeus filhos, & dcicmden-
te mandaua íuas fultes fazer todo o tes, trabalhou muito no requerimento
mal que podellem aos Portugueíes, & delta moradia, pedindo a el Rei que
a feus amigos , determinando Diogo lhe acrecentaííe mais duzentos reaes

lopez de acodir a iílb mandou ChnU por mes,, que he meo cruzado douro,
touam de Sa com três gales, de que o qual cruzadoval agora quatrocentos

elle era capitão de huma, & das ou- reaes brancos de íeis feptis no real, ao

trasdoai George de meneies, &Geor- que el Rei faio com hum toltam por

ge barreto de beja , o qual depois que mes , do que fe nam contentando, &
fez algúas preías na coita deCambaia, conhecendo em el Rei que delgoltaua

le tornou a Goa no mes delaneiro co- delle por eite refpeito, & por alguns

mo lhe Diogo lopez mandara, & após reportes que lhe delle fezeram , do
• elle chegou António de faldanha, que tempo que o elteuera feruindo em A-
el!e defpachara pêra o cabo de guar- zamor, íedefnaturoudoregnotoman-
dam, op. le também fez mui boas pre- do dillo ítromentos públicos, & fe foi

las, nelte tempo em que eftes capitães a Cattella feruir el Rei dom Carlos , a

andauão darmada le foi Diogo lopez quem deu a entender que as ilhas de
de fequeira aCoulam, onde lteue três Maluquo, & banda eltauam nos limi-

mefes dando ordem a algumas coufas tes das demarcações feitas entre elRei
quecompriãoaferuiçodel Rei, no qual dom Fernando, &a Rainha donnalla-

tempo fe acabou a mor parte da for- bel Rei decaltella, & el Reidomloão
taleza, & por fe chegar o tempo da de Portugal, fegundo do nome, & pe-

viagem que auia de fazer, fe tornou a ra mais confirmar ifto leuou configo

Goa, ondedepoisde ter idoaCochim, hum Rui faleiro Português , homem
<Sc tornar , ajuntou to la aarmada, com que fazia profiíaô de Aftrologo , &
que partio oannofeguintede M.D.xx. Mathematico, eftes ambos foi ão ter a

como fe em feu lugar dirá. Saragoça no anno de mil, quinhentos,

& dezoito, os quaes el Rei dom Car-
. CAPITULO XXXV1Í. los, com feu conielho ouuio muitas ve-

zes, & a Fernam de magalhães, mais
1)c como Peruam de mcgalhaens deu a por fallar melhor nas coufas do mar

entender a el Rei dom Carlos que as que ho faleiro, ao queacodindo Alua-
ilbas de Maluco , Ç0 banda caiam na ro da coita , que la andaua fobelo ne-

ftta demarcação, & que iria a cilas gocio do cafamento da Infante donna
/em tocar nos limites da nauegaçam Leanor, de que ja tratei, íalnu lobrif-

de 'Portugal. fo a el Rei dom Carlos, trazendolhe a

memoria as alianças , íx parenteleo del-

FErnam de Magalhães, de quem ja le com os Reis de Portugal, cv' íobre

nelta Chronica fiz mençam, foi ho- tudo o do cafamento da Infante lua

mem de boa calta, & que andou nos li- irmã com el Re i dom Emanuel , & ou-

urosdos moradores dacafa dei Rei dom trás razões que moueram el Rei aque-
Emanuel em br>m foro & o feruio nas rer delíitir deita emprefa , mas os do
partes Daínoa, & na índia, onde fe a- feu confelho lho contrariaram, & fo-

chou com Aíoníbdalbuquerque na to- bre todos o Bilpo de Burgos que qua
veo
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veo com a Rainha pelo que ei Rei naõ galhães caualleiro Português , cV o ba-

pode ai fazer fenam comprir com o charel Rui faleiro , outro fim Portu-
que tinha prometido a Fernam da ma- guês podellem nauegar pelo mar Ocea-
galhães & a Rui faleiro , que era dar- no, dentro dos lemites , & demarca-
lhes embarcação pêra fazerem elta via- ções de Caftella , pêra o que lhe el Rei
gtm, do que logo Aluaro da coita aui- dom Carlos daua poder, & licença,

lou el Rei per iuas cai tas, queíobriflo Porque nam leria rezam quedelco-
teue conlelho em Syntra onde entam brindo elles ilhas, d' terrasfelhesatra-

eítaua, no qual forão dom laimes Du- uefaflem outros a fazer o melrro que
que de Bragança, dom loam demene- era lua mercê de per terrpo de dez
íes Conde de'l arouqua, PiioldoCra- annos nam dar licença a ptílcanenhu-
to, & mordomo mor dei Rei, & dom ma pêra ir deícobrir pelo caminho, &
Fernando de Vafcogoncelos de me- derrota que elles feztlFem , reíeman-
neíes Bifpo de Lamego capellam mor do quefeuscapit ãcs quetinha naspro-
dei Rei , que depois foi Arcebifpo de uincias do mar do Sul podeílem ii buf-

Lisboa, em que o parecer delRei, do caro ellreito daquelles mares dando-
Duque, & do Conde toi quenamman- lhes elles para iílo licença, & queque-
datfem chamar Fernam de magalháes, rendo os dites Fernam de magalhães,
por nam dar ocaíiam de outros faze- & Rui falleiro ir defcobrir também
rem o mefmo , mas o Bifpo dixe que pêra aquella parte o queaindanam era

íeu parecer era, queoroandaíle elRei delcuberto, que lhes daua peraiflbli-

chamar, & lhe fezdíe raerce , ou o cença, osquaesdefcobrimentosfarião,
mandafíe matar, porque o negocio com tanto que nam defccbriílem nem
que começaua era muito perjudiciaí fezeffem coufa nenhuma nas determi-
ao regno, & leria ainda caula de mui- ções, & limites dei Rei de Portugal,
tos males, & damnos, com tudo a re- leu muito amado tio , & irmam nem
foluçam foi que não fezeiíem. Sobre em leu perjuizo, faluo dentro dos le-

efte negocio|falou Aluaro da eofta em mites da demarcação de Caftella.

Saragoça muitas vezes a Fornam de Que de todallas terras, & ilhas que
magalhães, & achando nelle vontade delcobriílem rebatidas as defpelTas que
de fe tornar pêra o regno, eícreueo fobriíío fezeiíem lhes fazia mercê da
huma carta a el Rei que eu vi , que ho vintena , aíli das rendas, como dos di-

deuia de recolher por fer homem de reitos, & outra qualquer coufa com
grandes fpiritos, & muito pratico nas titulo de adiantados, & regedores das
coulas do mar que do bacharel Rui fa- ilhas, & terras que defcobriflem pêra
leiro não fezeífe conta , porque anda- elles, & pêra íeus filhos erdeiros de
ua quali fora de feu fifo, mas nem ifto juro pêra lempre ficando o fenhorio
aproueitou pêra fe não effectuar hum fupremo pêra el Rei, & pêra feusdef-

tamanhodeferuiço a Coroa deites reg- cendentes.

nes, de que fe tantos defgoftos, & gaf- Que depois de tornarem deita pri-

tos depois íeguiram, & tanta fama ao meira viagem lhes fazia mercê de le-

mefrno Fernam de magalhães, que to- uarem, ou mandarem leuar cada anno
do o mar da banda do Sul, & o eítrei- as ilhas, & terras que delcobrifTem mil
to que delcobrio, per onde la pafTou, cruzados empregados a fua cuíla dei»

fe crnmam do feu fobre nome, &cha- les, nas mercadorias que lhes a pro li-

marão ate fim do mundo. Aííiquepro- ueffe , & trouxelTem delia o retorno
cedendo Fernaó de magalhães, & ofa- que quifeffem fem dillò pagarem mais
leiro neíle negocio fe vieram a contra- que a vintena.

dar com el Rei dom Carlos , íobela Que defcobrindo mais de féis ilhas,

viagem que auiam de fazer, de que os que el Rei eleolheria para fim as féis,

pontos princi pães iam os feguintes. & elles duas dasquaes lhe fazia mercê
Primeiramente que Fernam de ma- da quinzena parte de todalas rendas

,

&di-
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& direitos Reaes que coubeflem a Co- receíTe fer feruiço dei Rei , & de exe-
roa deCaltella, & íllorebatidos oscu- cutar julliça ciuil, &crimeem todolos

lios. que hiam na frota de qualquer calida-

Que lhes fazia mercê dosquintosde deque foliem. Fazendo Fernaó dema-
todo o que trouxerem nelta primeira galnáes fua derrota, foi ter a terra de
armada rebatidas as defpefas. lanctaCruz , ou do Brafil,onde naue-
Que fe qualquer delies morrefíe an- gando contra o poíto do bui foi em-

dando neítes defcobrimentos, que fa- bocar hum eltreito aosxxidias do mes
zia mercê por inteiro de todo o fo- de bepterabro, do anno de mil, qui-

bredito, & pela meíma maneira ao que nhentos & vinte, que ate aquelle tem-
ficalle vivo tam eompridameme , co- po nam fora deicuberto , que terá de
mo fe ambos andaííem nos taes defeo- mar a mar, fegundo dizem cemlegoas
brimentos, & deixando regimento, 6c de comprido, no qual andaram ate os

inllruçoens aos que com eiles foliem, xviidusdomesOoctubro, emquepaí-
per onde defcobrilfem as Ilhas, &ter- faram a outra banda do mar, no qual

ras que elles hiam buícar , que em tal caminho lhes aconteceram vareos ca-

cafo fazia todalas mercês, contheudas fos, comooícreuem os que foram neí-

nelte contracto, a feuserdeiros,&íub- ta viagem, que aqui nam ponho por

ceílbres. pertencerem mais as hiltorias de Caí-

Que pêra fazerem efta viagem pra- tella, que haeíta nofla, entre osquaes

zia a elRei lhes armar cinco nãos a fua foi matarem , na Ilha de Matam ( que
própria eufta, & poria nellas os capi- he juntodade Zubu ) os da terra, Fer-

tães, & outros officiaes , pêra terem nam de magalhaens, 6c chegarem das

conta com a fazenda que nella manda- cinco nãos que partirão de òeuilha fos

ua, osquaes em tudo o que compriíTe duas a ilha de Tidore, que he húa das

a bem de juttiça, & a feu feruiço lhes de Maluco aos oito dias deNouembro
obedeceriam lobpena de eítarem alua de mil & quinhentos & vinte, &hum,
mercê, como leuauao per regimento, donde huma deltas nãos partio depois

Elte contracto, deque aqui pus o de terfeu retgate a troco de crauoj, aos

mais fubltancial, fe fez entre a Rainha x.xi de Dezembro, a qual fazendo (eu

donnajoanna, &elReidom Carlos feu caminho pelo de cabo de boa Speran-

rilho Reis de caltella , 6c Fernam de ma- ça chegou a Seuilha aos viii dias do mes
galhaens, & o bacharel Rui faleiro na de Septembro do anno de mil & qui-

villa de Valledolid aos xxii dias domes nhentos 6c vinte, & dous, a outra nao

de Março, doanno doSenhor deM.D. por fazer agoa ficou nailha, dondede-
xviii. allinado por el Rei, & eleripto pois de tomar lua carega partio aos íeis

peio fecretario Krancilco dos couos, diasdabril, doannodeM. D. xxii. com
o qual contrato feito el Rei dom Car- prepofito de ir tomar a terra firme do
los fe foi ao regno Daragam , 6c em Dariem, que hehúa dasprouinciasque

Barçalona deu regimento a Fernim de os Caltelhanos tem defeubertas da

magalhães, &ao bacharel Rui faleiro, banda do mar doSul & nauegaramate

do que auiam de fazer nelta viagem fe porem em corenta, &dousgraosdo
feito aos oito dias do mes de Marco pollo artico, ou do norte, fegundo fe

do anno M. D. xix. com que le foram elles demarcaram, &por lhes faltarem

a Seuilha , donde Kernam de Maga- mantimentos, &: a gente lhes morrer

Ihaes, (por o bacharel Rui faleiro naô de frio arribaram as ilhas de Maluco
querer proleguir nelta viagem) partio donde antes pariiram, & vieram lur-

aos dez dias Dagolto do mefmo anno gir entre as ilhas de Doy, & Bathechi'

com cinco nãos que lhe elRti mandou na, no qual lugar ellando fobre anco-

aparrlhar pêra elta vpgem, deque era ra,ahi fouberaõdehuns paraos dei Rei
capitã^ genl com alça Ja de poer , & de Geilolle que paliaram per apardel-

tirar Qapitães , & otfkiaes como lhe pa- les que nailha de Teroate eltauam Por-
tu-

#
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tuguefes fazendo huraa fortaleza, pe- moraueis feitos que elle fez na Índia,
lo que defpacharam logo oelcriuaóda como o mefmo loam de Barros o diz
nao alhes pedir que como aproximos neíta fua Hiltoria de Afia. tile Rui de
Chrillãos os quiletle acorrer, que na pina foi neites regnos guarda riior da
nao não auia gente pêra a marear, por torre doTombo, & Chroniita, o qual
os mais ferem mortos, & os outros começou a chronica dei Rei dom Ema-
doences, ao que logo António de bri- nuel, em que continuou atea tomada
to, que chegara as ilhas deMalucode- Dazamor, & morte de dom loam de
pois dtila naopartir, comoíeaoadian- meneies que foi no anno de M.D.xiiii.

te dirá, òceracapitam dafortalezaque íem fazer mençaro de muitas coulas,

fe fazia mandou dom Garcia anrriques que paliarão naindia & em outras par-

em hum nauio, & Gafpargallo em hu- les ate eite tempo , entre as quaes foi

mafuíta, & Duarte derelendeem hum a fornada de Goa, & ilto que lcreueo,
bargantim, com alguns paraos que os naô deixou também ordenado, &con-
ach.-ram cincoenta legoas da ilha de certado como a huma tal Chronica re-

Temate, onde os leuaram, & lhes foi queria, alem da obrigaçam que tinha

feito muito bom galalhado dos quaes a el Rei dom Emanuel, pelas muitas,
alguns foraó ter a índia, &dahi a Por- & grandes mercês , que delle recebeo
tugal , porque a fua nao depois de mea dei pois do falecimento do qual Rei el-

delcarregada com tormenta deu a cof- le viueo muitos annos. Em fim que
ta na meima ilhadeTernate, aqualel- morto Rui de pina el Rei dom loam
les chegaram aos xxvi , dias de lunho , terceiro do nome filho dei Rei dom E-
tendo nauegadas, pola conta que fa- manuel deu ho oflicio de guarda mor,
ziam mil, & quinhentas legoas, do dia & Chroniita a Fernam de pina leu fi-

que partirão da ilha deTidore atetor- lho, o qual teue o que feu pai compo-
narem aTernate. E porque das demar- fera nelta Chronica per muitos annos
cações dentre Portugal , & Caftella dos em feu poder , íem nella efcreuer cou-
termos que a cada hum deites regnos fa nenhua, nem concertar nada do que
cabe no que he delcuberto , & etta por feu pai deixara imperfedo , de manei-
defcobrir efcreueram algumas peifoas ra que fendo elle priuado de feus offi-

hum emfauordehumregno, & outros cios, per algumas culpas, que lhe po-
do outro, nam direi aqui nada do que leram, el Rei dom loam mandou en-
elles tratam em fuás alturas remeten- tregar eite começo de lembranças def-

dome ao que fe nillb achar na verda- ta Chronica dei Rei feu pai a António
de, entre os quaes hum delles heloão pinheiro , que agora he Biípo de Mi-
de Barros feitor da cafa da índia, & randa, pêra que iha fezefíe de nouo,
Mina, que na fegunda Década da fua do que fe excufou ou por fer mais in-

hiítoria de Afia no liuro quinto, Capir. clinado a outros eftudos, ou por ter o
viii. ( ondefalla neites negócios de Eer- trabalho por grande, o que vendo o
nam de magalnaens , & do cafamento mefmo fenhor Rei dom loam , a deu a

da Infante donna Leanor com el Rei loam de Barros feitor da cafa da Índia,

dom Emanuel) diz que todas eltascou- & Mina, encommendandolhe muito a

fas efcreue elle particularmente na tal obra, o que elle tomou a cargo,
Chronica do mefmo Rei dom Emanu- mas auendo ja cinco ou leis annos que
el, o que também deixa ja dito atras a tinha em cafa fem lhe poer a mão,
na mefma hiltoria de Alia, pelo que por lhe nam refponderero comasmer-
he neceirario que fcreua eu aquioque ces que hum tamanho feruiço mere-
fobrefte negocio palia, pois me a mim cia, veo el Rei dom loam a falecer, de-
coube o trabalho, & os Anéis de pe- pois do falecimento do qual tomou o
dras preciofas a Rui de pina , que lhe Infante dom Anrrique Cardeal de Por-
Afonfo dalbuquerque mandaua pêra tugal, tal qual a elle recebera, & ma
efcreuer com melhor vontade os me- entregou a mim, encommendandome

mui-
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muito que de nouo fezeíTe eita Chro-
nica dei Rei íeu pai , o que eu tomei a

cargo, & acabei com tanto trabahho
quaito Deos íabe, & a hiitona & pro-
celfo delia o de fim eítam moítrando.

.CAP.ITULO xxxvnr.

Em que o author declara quaes foram
os eferiptoresy que compojeram as

chronicas dos Reis dejtesreg»

nos.

POis ja tenho dito a quem coube o
trabalho deita Chronica dei lie:

dom kmanuel razam he que declare

o que pall'.i acerca das dos outros Reis

dcii.es regnos, oque nam alcancei tam
facilmente que me nam pareça ferecn-

me os que leuam goito de lerem taes

liuros em muita obngaçarn por lhes dar

a entender nelte breuediícurfo, oque
elles por ventura nam poderam elcan-

çar íenam com muitos annos deítudo.

Mas pagando por efta ebrigacaó co-

meçarei de tratar da que todos temos
a Fernam lopez Chroniíta deites reg-

nos, & guarda mor daTorredoTom-
bo, eleriuão da puridade que foi do
Infante dom Fernando que morreo ca-

ptiuo em Fez, o qual Gomezeãnes de
v.uiara (

que também foi Chroniita, &
guarda mor da mel ma torre ) na Chro-

; que fez da tomadadeSeptano ca-

pitulo iii , diz que compôs per manda-
do dei Rei dom Duarte lendo Infante,

a Chronica do dito Rei dom loam feu

pai, com que nam pode chegar que ate

a tomada deSepta, & maisadiantediz

no meímo Capitulo que nam checou
mais com ella lenão ate o tempo que
os embaixadores deites regnos fonra

a Caitella primeiramente rirmar pazes

com el Rei dom Fernando Daragam,
&com a Rainha donnaCatherina, que
aquelle tempo erao tutores dei Rei
dom loam, & pois ilto alli he, quem
bem entender o eftilo da chronica dei

Rei dom loam primeiro facilmente

conhecera queheo meímo o das chro-

nicas dos Reis dom Pedro,& dom Fer-

nando íeu ralho, das quaes treschroni-

Dr-

)U-

eu
ia

cas tratarei algús lugares de que fe ve-

ra mui claramente que compôs Fernaó
lopez todalas do regno começandodo
Conde domHenrique, ateelReidom
Duarte o qual Fernam lopez no prolo-
go da dei Rei dom Fedro diz aíii. For
Jeguirmos inteiramente a ordem de
nolfo razoado no primeiro prologo
tangido &c. Eíta ordem que Fernam
lopez tinha era defereuer nos princí-

pios das chronicas que compôs, oscu-
ítumes, òt ordem da vida dos Reis de
que trataua, & parece que elte prolo-

go de que aqui faz menção era geral

em todas as Chronicas, como o he de
fam Hieronymo a Paulino lobretodo-
los liuros Joieítamento velho, & no-
vo. E no c ipitulo primeiro da melma
Chronica diz Fernam lopez alli. Mor-
to elRei dom Aíonfo, comoaueis 01

uido , regnou o Infante dom Pedro leu

filho, & porque dosrilhos que ouue ja

compridamenie auemos fallado, nam
compre aqui razoar outra vez. Deite
lugar fe ve bem que fez Fernaò lopez
a Chronica dei Rei dom Afonlo quar-

to , & no fim do meímo capitulo onde
fala de dom loam meftre Dauis ,

que
depois foi Rei, diz que elle meímo fez

a íua Chronica, òc Gomezeãnes de zu-
rara diz no terceiro capitulo da Chro-
nica de Septa , que defpendeo o dito

Fernam lopez muito tempo em andar
porMoíteiros, òtFgrejas buícando os
cartoreos, & os letreiros delias pêra
auer íua informaçam, & diz como ja

apontei que fe fez eíta diligencia neíte

regno por mandado dei Rei dom Duar-
te fendo ainda Infante, & que o meí-
mo Rei dom Duarte mandou buicar a

Caitella muitas eícripturas, que a iito

pertenciam , por quanto leu deíejo não
era que os feitos de íeu pai foffem ef-

criptos fenam mui verdadeiramente.

Bera le pode crer que per.i negocio
tam moderno', & que fe eícreueo em
tempo em que ainda viuião muitos dos
que íeruiram a el Rei dom loam pri-

meiro, na guerra, & na paz, namauia
muita neceilidade dele verem todolos
cartoreos do regno, nem de mandar
íazer a melma diligencia a Caitella, fe-

naõ
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não fora pêra fe também apurarem,
& acabarem na verdade as Chronicas
dos outrosjReis atras, de que a noticia
era mais remota, Eftafegunda diligen-

cia diz Gomezeanes que mandou fa-

zer el Rei dom Duarte , & o nomea por
Rei, & na que fe fez no regno, quan-
do encommendou aChronica dei Rei
leu pai a Fernam lopez, o nomea por
Infante, de maneira que ellas fe feze-
ram em ditierfos tempos. Mas como
quer que feja a razam demoítra que
não auia neceílidade de tanta diligen-
cia fenão fora para fe também delias

colegir o que compria a todalas outras
Chronicas do regno, cj per ventura ate

entarnnaõeítariam bem ordenadas. E
do Capitulo fegundo da meftna Chro-
nica dei Rei dom Pedro declara Fer-
nam lopez que ellemefmo fezhaChro-
nica dei Rei dom Afonfo quarto, onde
acrecenta as palauras feguintes , dizen-
do, como em alguns lugares deite li-

uro fe faz mençam, o qual liuro, co-
mo fe vè no contexto da matéria, en-
tende por todalas Chronicas do regno.
K no Capitulo quarenta, & hum da
meima Chronica quando el Rei dom
Pedro armou caualleiro domloamfeu
filho natural, meitre Dauis, diz, que
lhe lançou a benç-am, & que foi nelle

bem comprida , como ao diante dirá,

que foi na meímaChronica, daqualfe
proua deite lugar , que foi elle o au-

thor. E naChronica dei Rei dom Fer-

nando Capitulo trinta, & noue diz aí-

fí, auia em Eluas hum efeudeiro man-
cebo, chamado per nome Gil Fernan-
dez , filho de Fernaõ gil , neto de Lou-
renço gil , prior que fora de Sancta Ca-
therina do dito lugar, o qual foi ho-
mem de bom esforço, & pêra muito,
fegundo dixemos na hiltoria dei Rei
dom Afonfo quarto. Claro fe moftra
defte lugar que fez Fernam lopez efta

Chronica dei Rei dom Afonfo quarto.

E no Capitulo lxxiii, diz o feguinte,

de Ruiipirez de ferreira, & de Tareia
pirez de cambar nafceo o bom caual-

leiro Fernam roiz pacheco , que teue

o caítello de Celorico, quando ho con-

de de Bolonha veo por regedor deíb

regno, fegundo o contamos em feu lu-

gar. Manifeitamente fe ve deite palio

que fez Fernam lopez a Chronica dei
Rei dom Sancho capelo , & pois fez ci-

ta, também faria a dei ReidoLD Aton-
fo Conde de bolonha, &ade!Rei dom
Dinis feu filho , pai dei Rei dom Aíon-
fo quarto, porque bem fe deue crer
que pois elle mefmo diz que tez as

Chronicas dei Rei dom Sancho cape-
lo dei Rei dom Afonfo quarto que eí-

toutras duas que ficam no meo deitas,

lhe nam ficariam por fazer, & no Ca-
pitulo cento vinte, & dous da meima
Chronica diz deita maneira. Elte Con-
de Nunaluarez era filho do prior dom
Aluaro pereira, de cuja geraçam , &
obras mais adiante entendemos tratar,

quando nos conuier efereuer os gran-
des, & altos feitos do Meitre Dauis,
que depois foi Rei de Portugal. Pou-
co ha que difputar em íeter por certo
fer Fernam lopez o que fez elta Chro-
nica, alem de o dizer Gomezeanes de
Zurara como fica apontado. E na fim
do Capitulo cento , & cincoenta & oi-

to da mefma Chronica dei Rei dom
Fernando fe confirma o mefmo, onde
diz que quando o Conde dom Afonfo
tornou do captiueiro de Caftella , cre-

cendo a ma fama da Rainha fua irmãa
com o Conde Andeiro , determinaua
de o matar, fegundo promete de o ef-

ereuer quando falar da morte do Con-
de, como ho fez no começo daChro-
nicaidel Rei dom loam primeiro , & na
primeira parte da Chronica do mefmo
Rei dom loam Capitulo lviii falando
Fernam lopez dos que ajudaram a ga-
nhar o regno a efte magnânimo Rei
diz afii. Deguifa que como no começo
delta obra nomeamos alguns fidalgos

queaoConde dom Henrique ajudaram
ganhar a terra aos mouros, aíTim neíte

fegundo volumem diremos huns pou-
cos dos que ao Meitre foram compa-
nheiros em defender o regno de feus
imigos. Defte lugar fe ve tam claro co-
mo o foi , ter Fernam lopez feito a

Chronica do Conde dom Henrrique,
de que ahi naõ a memoria & as dos
Reis , ate el Rei dom loam primeiro,

Sss as
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as quaes todis chama primeiro volu- quanto as Chronicas dos Reis dom
me, porque aílicomo em algumas dei- Sancho primeiro, dom Afonlo fegun-

Us trata de como fe ganhou a terra aos do dom Afonfo terceiro, dom Denis,
mouros, aííi neíta que põem por fe- dom Afonfo quarto, o eltillo delias he

gundo volume trata como el Rei dom mui diferente do de Rui de pinna, &:

loam ganhou o meímo Reino contra facilmente dirá ler ilto afli, quem per o
o poder dosCaftelhanos, & Portugue- iíudo das boas letras, & artesalcançou

íes que eram contrelle, 6c no Prologo o dom de poder julgar antre eltilo , Ôz

da fegunda parte deita Chronica diz eltilo. E no que toca as dos> Reis dom
as palauras leguintec. E porque em Pedro, dom Fernando, & dom ioam
começo de cada reinado acuítumamos primeiro, nam a que difputar fenam
poer parte das bondades de cada hum que as compôs Fernam lopes, porque
Rei, nam nos deíuiando da ordem pri- o eftylo delias he todo igual lera ter

meira, tal modo quileramos ter com miílura, & em muitas partes tem fe-

elte. É o meímo diz no capitulocento melhança deite eítilo asChronicas dos
quarenta , & noue , donde fe ve na ver- Reis atras , excepto a dei Rei dom A-
dade ter eíte copiofo, & difereto ef- fonfo Henriquez, que Duarte galuam
criptor Fernarn lopez feitas , & com- como ja apontei diz que fez de nouo.
poltas as (Jhronicas dos Reis atras, & E quanto a dei Rei dom Duarte nam
toda a de! Rei dom loam primeiro. E ai duuida ienam que o texto lubítan-

no mefmo capitulo delia fegunda par- ciai delia he de Fernam lopez, & os ra-

te diz alli , ouue el Rei hum filho cha- zoamentos da ida de Tanger de Go-
mado dom Duarte que nalceo na cida- mezeanes de Zurara , que parece que
de de Vifeu, o qual regnou depois de por ovolume ler pequenoquelhequis
íeu pai como adiante ouuireis. Bera acrecentar aquellesrazoamentos, com
claro íe ve deite lugar que fez Fernão o enterramento dei Rei dom loam,
lopez a Chronica dei Rei dom Duar- que conuinha a terceira parte de fua

te, & que era ja morto, pois diz que Chronica, fe fefezera, que nam ao co-
regnou, porque fe viuera entam di- meço da dei Rei dom Duarte feu filho,

x.ra que agora regna. Dos quaes lu- a qual fe ve mui claro do ít>lo que he
gires recitados fe ve na verdade ter tocada de três Principes, o primeiro

Fernam lopez eferiptas, & acabadas de Fernaõ lopez, ofegundo deGome-
todalas chronicas do regno, começan- zeanes de Zurara, oterceirodeRuide
do do Conde dom Hennique ate a pinna. Nem he de crer que mandaíle
dei Rei dom Duarte, que fazem em el Rei dom Afonfo quinto, Gomeze-
numero doze , mas como fe lhe rou- anes de Zurara a Alcácer ceguer pêra
hou o lnuuor de tamanho trabalho jul- le la melhor informar dos feitos do
gueo quem o bem entender, litoatfir- Conde dom Duarte, & os efereuer,
mo polta a parte a Chronica do Con- fem ler acabada, 6z apurada a Chroni-
de dom Henrrique, de que não pollo ca dei Rei feu pai , porque quem era

dizer nada, pois delia nam a noticia, tão curiofo de fazer vir em luz os fei-

que a dei Rei dom Afonfo anrnquez, tos deite Conde dom Duarte , & do
que Duarte galuam diz que fes de no- Conde dom Pedro feu pai, & os dos
uo faltam muitas coulas que nam vie- Reis paliados, que pêra fediuulgarem
ram a fua noticia, de cujo eílylo nam em lingoa Latina , mandou vir de lta-

poíTo julgar nada, porque nunca vi ou- lia dom lulto frade da ordem deb. Do-
iro volume per elle eferipto que o de- mingos, aquém por elle refpeito fez

Ita Chronica na qual he muito mais Bifpo de Septa, nâõ deuia de mandar
breue do que o he em algumas cartas começar a tal obra fem primeiro orde-
que elle efereueo aos Reis dom loam nar que fe acaballe de todo a chronica
íegundo, & dom Emanuel andando dei Rei feu pai. E pois tenho dito de
fora deites regnos em feu íeruiço. Mas Codas eitas chronicas , razão he que de-

cla-
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clare o que entendo da dei Rei dom
Afonfo quinto, a ordem da qual chro-
nica moltra manifeftamente ler tudo o
que fe trata deino tempo que el Rei
dom Duarte faleceo ate morte do ln-

rante.dom Pedro. DeGomezeanes de
Zurara , o que le também proua do
Capitulo xxxxiij. da Chronica da to-

mada de Septa, que elle compôs onde
diz, que do que ie feguio, depois do
falecimento dei Rei dom Duarte acer-

ca da morte do dito Infante dirá ao

diante. O qual Gomezeanes de Zura-
ra fereueo também a tomada Darzilla,

que foi no anno de Mil quatrocentos
fetenta, & hum , porque elle viueo al-

guns annos depois dos de Mil quatro-

centos , & fetenta , & dous era que paf-

fou huroa carta per mandado do mef-
mo Rei dom Afonlo aos moradores de
Caícaes, do foral de Syntra, nam he
de crer, que deixafíe por efereuer fei-

tos tam notaueis como o foram os da
tomada Dalcacer, Arzilla, &Tanger,
pois acontecerão em feu tempo, mas
depois de feu falecimento nam acho
quem foi o que continuou nelta Chro-
nica, no qual tempo forãb as guerras

dantre eítes regnos, & os de Caftella,

depois das quaes, & de lerem feitas as

pazes o que le mais fereueo ate hofim
delia, o eftylo, & ordem moftram fe-

rem de Rui de pina, ao qual,poftoque

fe intitule 2Uthor de toda eltaChroni-

ca, nam negarei o que fe lhe deue por

reuer & concertar o que nella fez Go-
mezeanes & os demais eferiptores. De
maneiraqueeftaChronicadelRei dom
Afonfo quinto foi começada per Go-
mezeanes ,& depois continuada per ou-

tros eferiptores, & finalmente acabada

per Rui de pinna, & quanto a dei Rei
dom Ioam fegundo nam hai duuida a

fer feita pelo meímoRui de pinna , ík

delia fe lhe nam pode negar o traba-

lho, porque o eítylo , & proceíTo da

obra daõ verdadeiro teftemunho íer

tudo feu , fem outra nenhuma miftura.

E pêra que fenaõ tenha nenhuma duui-

da que fez Fernaõ lopez todalas chro-

nicas do regno, ate o regnado dei Rei
dom Afonfo quinto porei aqui deyer-

bo, a verbo o treslado de hum regif-

tro que achei em hum Huro da Porta-
gem da cidade de Lisboa que diz aífi.

Dom Afonfo &c. Carta de Fernam lo-

pez guarda das eferipturás da Torre
perque o dito fenhor pelos grandes tra-

balhos, que elle atomado clrainda a de
tomar em fazer a Chronica dos feitos

dos Reis de Portugal lhe pos de man-
timentos em cada hum mes em toda
fua vida em a fua Portagem de Lisboa
quinhentos reaes de mantimento. Fei-

ta em Lisboa onze de laneiro de Mil
quatrocentos quarenta, & noueaííina-

da per o dito lenhor, & felada do feu

fello pendente. E que eíta Chronica
geral foííe feita jaem tempo de Gome-
zeanes elle o teitemunha no derradei-

ro capitulo da Chronica do Conde dom
Pedro primeiro capitam de Septa, nas

palauras feguintes. No mes Dagoíto
delta era (que foi o anno do Senhor de
Mil, quatrocentos trinta, &fete) paf-

faram os Infantes em Septa pêra ir fo-

bre Tanger, como defeito foram, fe-

gundo podeis ver na Chronica geral

do regno, na qual Chronica o mefmo
Gomezeanes diz em outra parte que
fez hum Prologo. Mas ja que alarguei

tanto as velas em dizer o que alcancei,

& entendo de todas as Chronicas, ne-
ceflario he que confirme o que digo
com Ioam Roiz de Sa de menefes Al-
caide mor da cidade do Porto, lenhor
de feuer homem que agora fera de ida-

de de mais de oitenta annos, de quem
ja fiz algúas vezes mençam nefta chro-
nica, oqual fabendo o trabalho em que
eu andaua me efereueo huma carta da
cidade do Porto onde refide, em No-
uembro de mil quinhentos cincoenta,

& oito , de que porei lomente o que
toca a efte negocio, a quem fe pode
dar inteira fe pola muita, & varia li-

çam, & doclrina que nelle a nas artes

liberaes, & Philoíophia, & experiên-

cia das coufas que de feu tempo acon-
teceram neftes regnos, & outros. Nef-
ta carta diz aflim, Folgo muito de lhe

darem o carguo da Chronica dei Rei
dom Emanuel como me efereue, por-

que; fei que a fará muito bem porá de-
f
5 Sssii . va*
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vacam, & amor que teue afeuferuiço,

& a fuás couías , & parece eíta con-
ta que da de como andou de mão em
mão eíta chronica, o quefeícreue das

Rhapfodiasde Homero, & aííi foram
as Chronicas dos Reis pafíados de Por-

tugal, que ie perderam em poder de
Frei lutto BifpodeSepta Italiano,.que
el Rei dom Afonfo mandou buícar a

Itália pêra lhas efcreuer em Latim, &
elle morreo de peite em Almada , &
ahi fe perderam. Rui de pina em tem-
po dei Rei dom loam fegundo ouue
a mam, por mandado dei Rei humas
chronicas dos Reis antiguas, que min-
goauão de hum homem defta cidade

mui principal, que fe chamaua Fernão
nouais, & hum feu filho que fe chama-
ua também Fernam nouaes como elle,

me moftrou acarta dei Rei, com o co-
nhecimento de Rui de pina & regnan-

do el Rei dom Emanuel , elle ou por
ter feitas Chronicas, ou lambem por
eltar em feu poder o tombo, em que
eitauam as coufas daquelles tempos,
& por Chronicas de Caftella fe offre-

ceo a el Rei a lhe fazer as Chronicas
que faleciam , & a iiro le veo da Guar-
da a Lisboa & as fez com grande gol-

to dei Rei , & com lhe fazer muita
nerce por iíío. Depois de acabadas
nuitas peíloas vi delcontentarlle del-

as, a minha vontade fem razão, poí-

o que o eltillo de Rui de pinna poios
wuitos adjectivos, & epithetos que íe

dauam naquelle tempo he muito afei-

tado. Atequi abafte o que diz em fua

carta loao roiz de fa, & o demais def-

te difcurfo feja parafe faber o que paf-

fa acerca das Chronicas do regno , &
aquém fe deue o trabalho delias. Mas
quanto a Chronica dei Rei dom Ema-
nuel Rui de pinna nam continuou
nella mais que ate a tomada Dazamor

,

& falecimento de dom loão de mene-
ies, como ja dixe, que foi no anno de
M. D. xiiii, tendoa elle, & feu filho

Fernam de pina fucefliuamente ha feu

cargo ate o anno de M. D. xlvi, que
foram vinte cinco annos depois do fa-

lecimento defte bom Rei, com deixa-

rem por elcreuer as mais das coulas

que nefte tempo pafTaraô no regno, &
nas conquiitas delle, & o que nella eí-

creueo Rui de pinna era tam deforde-
nado, que fui conítrangido a começar
tudo de nouo, fem me poder ajudar
de feus trabalhosíenãocoroodequaeí-
quer outras lembranças das que me po-
deram feruir pêra numa tamanha obra
como foi a deita Chronica.

CAPITULO XXXIX.

tDalgumas entradas que dom Aluaro

de noronha fez em terra de mouros ,

(*> l' ajcofernandez ce/ar AdaiL
da mejtna cidade.

TEnho dito dos negócios que nef-

te anno demil, & quinhentos, &
dezanoue pafTaram na índia , aquillo

que me pareceo necefíario, agora tor-

narei aos Dafrica , dos quacs os primei-

ros feram os Dazamor que infiarei nef-

te Capitulo per ordem, coroo aconte-

ceram. Deites o primeiro he huma en-

trada que dom Aluaro de noronha fez

aos noue dias de Feuereiro deite anno
de mil quinhentos, & dezanoue, que
pelo dia em que iito foi fer muito frio

lhe ficou o mefrao nome, no qual dia

entrou dezlegoas pela Enxouuia, com
duzentas, & trinta lanças, & cem ho-
mens de pe , com que deu fobre huns
aduares , donde pofto que com afTaz

trabalho, & perigo, trouxe duzentas,
& dez almas , com que fe tornou Aza-
mor vitoriofo, & logo ahos xxv deite

mes entrou doze legoas pela E nxou-
uia, & foi dar nos aduares de Nacer
benduma , que era huma das cabicei-
ras da Enxouuia, o qual, pelo achar
defcuidado captiuou com duas molhe-
res fuás, & dous filhos, & huma filha,

& muitos parentes léus, que com os
mais captiuoseram era numero cento,
& nouenta, & fete almas. Tornando
affim dom Aluaro com eíta caualgada
pêra Azamor, hum caualleiro Portu-
guês, per nome António Leitavn, na-
tural de Cezimbra com torpe , & de-
mafiada cobiça de manilhas, argolhas,

& exorquas groiTas de prata, que hu-
ma
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ma nora de Nacer benduma, defpofa- quaes todos caminhando em boa or-
da depouco com hum feufilho trazia, dem, deram de madrugada nosAdua-
Ihe cortou osbraços, &ospes, por lhe res, em que tomaram trezentas, & oi-
tirar eltas jóias mais a fua vontade , o tenta, & duas almas, & mais de cinco
que íabendo dom Aluaro lhe mandou mil cabeças de gado meudo , com a
que -deile logo a prata aos quadrilhei- qual caealgada caminhando pêra Aza-
ros, & a elle por cometer humatama- mor, o começou de leguir humagrof-
nha deshun.anidade mandou prender la companhia de mouros de cauallo,
pêra o caltigar, & tirar as rrmas que os quaes fendo ja junto da nofla gente
trazia veltidas , dizendo que homem le deixou entrelles & os nolíbs ficar
que tal fazia, nam era merecedor de hum mouro de pazes, homem nobre,
as trazer, nem de cingir efpada , ju- & muito bom caualleiro, per nome ça-
rando , que le alli tiuera roca, & eito- le bem barqua , tio de Bemadu , fazen-
pas, que lhas fizera fiar , a viíta dos do roíto de querer trauar efcaramuça
Cluillãos, & dos mouros pêra exem- com alguns dcsimigos, o que vendo
pio, da viíeza que tinha feita. Sentio dom Aluaro receoío que lho mataf-
dom Aluaro tanto eíta crueza que po- fem, por eítar lo, fez voltar os guiões,
ilo que o mandarTe faltar, a rogo dal- & elle fez o mefmo com a bandeira,
guns fidalgos que lhe dixe, que como na qual volta mataram trinta, &toma-
chegalTe a cidade nam laiffe decafa, ram hum muito honrrado, que fecha-
íenam o dia que o mandalíe embarcar maua Jvlufa benfada filho dale mume,
pêra o regno, como fez no primeiro os outros vendofíe maltratados daquel-
nauio que partioDazamor. Depois de- le primeiro encontro fe afaílarão pon-
íta caualgada entrou dom Aluaro aos dolle todos juntos a ver o que os nof-
vinte de Março pela Enxouuia pêra ir fos faziam , que dalli foram tomar hum
dar em huns Aduares, queeitauaõdo- vao perque dom Aluaro fez paliar os
ze legoas da cidade Dazamor, & no captiuos nas ancas dous cauallos , &
caminho a três legoas delia em ama- porque ho gado meudo lhes poderá
nhecendo encontrou huma cafilla , impedir ho paílo antes de chegar ao
c,ue atraueííaua pêra Duquala , que vao, o deu todo ha hum mouro velho,
guiauam vinte mouros dos quaes to- dizendolhe que le foffe pêra os adua-
mou os dezanoue com toda a cafilla , res, & deííe o gado a feus donos. Paf-
o que mandou perà cidade, & pafTan- fado elle vao mandou dom Aluarodeí-
do adiante pelo valle Dalgamuz , ja carregar as Azemelas, & a viíta dos
huma ora de noite, foi ter a humas la- mouros, que eítauam da outra banda
deiras, as quaes paliadas dixe a Simão do rio, jantaram, & repoufaram, per
pirez que era hum dos que eípiara ef- efpaço de duas horas, o que feito fe
tes Aduares, que fe per alli auia terra tornarão perá cidade com as almas,
de pedras que os guiaffe pêra la, por que leuauam captiuas íem acharem ou-
Ihe nam fentirem o raíto, &poIa auer tro nenhum recontro. Depois delta en-
muito perto donde eltauam, os Ieuou trada fahio dom Aluaro da cidade aos
la, onde depois de repoufarem duas xxv dias do mes de Março, pêra ir fo-
rras, iepoíerão a cauallo em três bata- bre huns Aduares, da Enxouuia, quef-
Ihas porque dom Aluaro hia receofo tão dalli outras doze legoas , mas antes
de lhe fairem mouros pelo auifo que que la chegalTe achou alguns mouros
lhes poderia ter dado o que fogira da dos melmos Aduares que andauam ef-

cafilla que tomou, das quaes batalhas palhados pelo campo apanhar frufta,

deu huma a António lopez de fiquei- dos quaes captiuou cincoenta , & por
ra, & a outra a Diogo de melo, & na fer por elte cafo lentido, & os mouros
terceira ficou elle com a mais gente que fogiram terem dado rebate aosA-
de cauallo, &cento, & dezhomensde duares, fe tornou pêra Azamor, & lo-

pe , eípingardeiros , & beíteiros , os go aos xxviii [deite mes foi fobre huns
Adua-
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Aduares que eftauam pela h.nxouuia ta de cauallo, & que eflaua alli pêra
treze legoas, raas antes de la chegar a- ,poer fogo, & leuar algum chriítano ca-

chou huma groíTa companhia de raou- ptiuo, o que fabido mandou o mouro
ros de cauallo fobre hum coual a três com dous de cauallo a dom Aluaro,
legoas dos aduares a que hia, o que ia- dalli com a mais companhia encami-
bendo pelos eípias, mandou fobrelles nhou pêra ho forninho onde achou os

Lançarote de treitas com íefenta lan- mouros, que depois de íe defenderem
ças, & elle lhe foi nas coitas com a como mui bons caualeiros fe lançaram
mais gente, de que mataram muitos alguns dos de cauallo ao rio, & outros

& captiuarão íeíenta , entre os quaes de pe a banda da enxouuia , com tudo
foi Aragho bem ragho, que era huma delles mataram logo três , & foi hum
das cabeceiras da enxouuia muito bom tam mal ferido que morreo de ahi a al-

caualleiro, & de idade maisdeceman- guns dias, & lhes tomou cinco caual-

nos. Nam contente dom Aluaro de em los, &capiiuou três mouros, & ieguio

tam pouco efpaço de tempo ter feitas o alcance fo ao leu capitam per nome
tam boascaualgadas, faio Dazamor aos Acobenamer, & ocaptiuou, ik lheto-

trinta dias do mes de Março, & foi dar mou o cauallo em que hia. Fatiado eí-

.fobre humavilla, pequena, cercada de te negocio teue dom Aluaro noua co-

muro , que íe chama finer fituada a mo na comarca da villa de Tite anda-

quinze legoas Dazamor na enxouuia, uam almogaures , & que corriam ate

a qual entrou per força, & afora o ia- Mazagam, fingindo ferem muitos, aos

co que deu aos mouros de pazes
(
que quaes mandou o adail Vafco fernandez

o fempre acompanharam em todos ef- ceíar, com que, & com alguns de Ma-
tes negócios ) trouxe captiuas trezen- zagaõ foi embufea deites almogaures,
tas, &cincoema, & oitoalmas, & em & achou iomente os de pe, porque os

tornando perà cidade com eíta caual- de cauallo eram idos a Terqueneiim,
gada, lhe iairam alguns mouros da en- eítes de pe fe defenderam brauamen-
xouuia , que ieguiram os noílbs hum te entre huns pardeiros, & balíeiras,

bom pedaço , mas vendo que ganha- mas nem iJlo lhes pode valer, porque
uam pouco na efearamuça fe tornaram alguns delles ficarão logo alli mortos,
pêra íeus Aduares, & dom Aluaro en- & os outros ie acolherão a hum alco-

trou em Azamor com toda a caualga- ram que eítaua junto dos pardeiros,

da. Neíle tempo em que dom Aluaro onde que fe defendeilem com muito
fez eftas caualgadas, confiandodeVaf- esforço foram entrados, & os priroei-

co fernandez cefar Adail dazamor, por ros que íobiram foi o Adail Vafquo
ler muito esforçado caualleiro, o man- fernandez cefar, & humKrancifcovaz
dou algúas vezes correr o campo, das atalaia, & Afoníb roiz ferioão de Ma-
quaes huma foi andando os mouros de zagão, & outros dous todos com armas
pazes recolhendo feus paens as eiras, dobradas, c\: após eites entraram ou-
porque o auifaram que eram entrados tros que todos fobiram pelas efeadas
almograues pela terra & que arecea- do alcorão ate o mais alto, onde fe os

uão que lhos vieflem queimar, ao que mouros tinhão recolhido, osquaesde-
logo mandou o Adail Vafco fernandez pois de fe defenderem per hum bom
cefar com trinta de cauallo , com que fpaço foráo todos metidos a elpada,
faio pela porta do combate, & em che- com hum dos quaes ho Adail Vafco
gando a huma mezquita queeíta perto fernandez cefar andou a braços , & o
da cidade, que em outro tempo ieruia lançou do alerraó aba xo, quepor fer

de gafaria , acodio ao rincho de hum mui alto fe fez todo em pedaços, & o
cauallo que eítaua dentro, & tomou o meimoouuerad «conteceraoadailpor-
mouro cujo o cau-illo era veitido com que afterrou o mouro nelle tam rijo

huma laia de malha fem mangas, o qual que ouuera de leuar coniigo, elte ne-
ihe dixe como no forninho ítauam trin- gocio fe teue em Azamor, &Mazagão

por
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por muito honrrofo, porque os mou- hum, & porque foube deites que o
ros erao todos bons caualleiros, & o melmo Alemume era vindo ao coual,
lugar em que acabaram de os matar com muita gente de cauallo, parecen-
mui dirhcultoío. Poucos dias depois dolhe que o que ja tinha feito nam po-
deite negocio mandou el Rei chamar dia (er íem elle diflo ter auilo, íe tor-
Vafco fernandez cefar & o mandou no nou pêra Azamor com eltes captiuos,
annodemil, quinhentos, &vinte, dar- & logo aos quatorze do meimo mes
mada ao ííreito de Gibaltar , como fe mandou o Almocadem com três mou-
em íeu lugar dirá. ros de pazes pêra faber onde cftaua a

Alahela, cuanialdoLeideçaide, queCAPITULO XL. he a de Bolçoba , o que fez por auer
poucos dias que eítes de Bolçoba to-

Ve duas entradas que dom Aluaro de maram huma cáfila que viuha de çafim
AcrouhafeznaEnxouuia. pêra Azamor, em que captiuaram hum

dosprincipaes Xeques, doLdzobeta,

A
villa de umbre eíta fituada fete dos que eítauão ao redor Dazamor,
legoas Dazamor pela fcnxouuia, & o venderam a Garabia, que naquel-

cercada de muro, & barbacam de aí- Je tempo ítaua de guerra, titãs efpias
faz bom tamanho, & forte por eítar tomarão no caminho que vai a hum lu-
alíentada nhua barreiía muito ingre- gar, que íe chama Tamarrocos três
me que vem dar no no que lhe paíla mouros de pe com que íe tornarão ao
pelo pe. Sobrelta villa foi dom Aluaro outro dia ha cidade , dos quaes foube
de noronha aos dez dias Dabril deite dom Aluaro que eítaua aquella gente
anno de mil quinhentos, &dezanoue, de que fe elle defejaua vingar a onze
St a combateo por bom eípaço iem ha legoas Dazamor , pelo que partio no
poder entrar, pofto que teuefle poítas meimo dia, que era hum íabado ja de
fcadasaomuro, peloque mandou che- noite, & foi amanhrcer a huma au-
gar as portas alguns dos em que mais goada, quatro legoas da cidade, onde
oonfiaua, pêra com machados lhe cor- iteue o domingo ate tarde, & a noite
tarem as couceiras, o que fe logo fez, chegou aTamarrocos, neite Jug?r or-
de maneira que as portas cairão intei- denou fuás azes, dando hum guiam ao
ras pêra a banda de dentro, ao que a- feitor, & elle com o leu fez outra qua-
codindo os mouros defenderam a en- drilha de gente , & a outra pos com a
trada per hum bom efpaço, mas em bandeira Real , que leuaua loam de
fim os noffos ganharam a villa, & ma- freitas. Concertado tudo como a tal

tarão muitos delles, & outros fe lança- negocio conuinha mandou os efpias

ram pela barroca abaixo contra o rio, diante, os quaes em anoutecendo fe

de que morreram algús, & os que if- lhe trouxeram recado certo donde ef-

to nam fezeram que foram em nume- tauam eítes aduares , o que fabendo
ro duzentos cincoenta , & féis trouxe moueo com tanta preíía , que as onze
dom Aluaro captiuosem Azamor, iem horas da noite deu fobre hum deites,

perder nenhum dos feus poíto que dez tamanho que lhe nam pode rodear
ou doze delles viciem feridos. Depois mais que a fegunda parte, do qual ie

eíte negocio de Vmbre nam faiojdom defpedio ornais preito que pode, com
Aluaro Dazamor fenão aos oito dias receo que felhe nam deímandaiiem os
do mesDoctubro , a bufear certa gen- feus, &ieperdeílem todos dentro nei-
te de pe, & cauallo, que Alemume ti- le, por fer tamanho com tudo trouxe
nha em guarda de hum coual de pão, duzentas, & cincoenta almas, & algus
mas antes de la chegar fencontrou com camellos, cauallos, egoas,& bois , if-

outros mouros de cauallo do mefmo to fe fez em eipaço de huma ora, por-
Alemume, que andauamfpalhadospe- que com a caualgada, & toda a gente
a campo, dos qaais tomou vime & junta fe tornou a fair do Aduar ,a tem-

po
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po que poderia fer pouquo mais de com a gente que feguia feus guioens

ma noite, mas ja hum pouco areda- como mui esforçados caualleiros , nas

do delle começarão de recrecer mou- quaes, &na peleja que tudo foidenoi-
ros de pe, & de cauallo que o aperta- te, & no aduar morreriam mais de du-

ram de maneira que eíleue aponto de zentos mouros, de que mais de trinta

íe perder, porque o feruião de pedra- erao caualleiros dos principaes da fin-

das, tam a meude, & lançadas, com xouuia, & hum delles homem de tan-

tanta força, que nam dauam em per- taauthoridadecomo Alemume, aspef-

na, nem em braço a nenhum dos nof- foas conhecidas que fe acharam neíte

íos que o não aleijaífem, & aos que to- negocio, foram Pedrafonfo daguiar o
camm na cabeça derubauaô elte aper- moço da ilha da madeira, feu irmão
to durou per efpaço de duas oras de- Diogo afonfo , Diogo machado André
fendendoiiè os nodbs , com beltas & de freitas, Chriítouam borges, Alua-
efpingardas, no qual tempo começou ro caiado, loam fernandez dafonfeca,
íairaalua, muito clara, com que dom Aluaro canfado, Emanuel homem , o
Aluaro vio quanta era a gente que o alcaide mor loam folgado, Symamda-
feguia & o grande perigo em que efta- guiar , h ernaro pinto que nelte dia não
ua , porque os mouros de pe eram mui- ouue enueja a ninguém Aluaro de lu-

tos, & os de cauallo pairauam de qua- go, Francifco velho , loam da iylua,

trocentos, no qual trance começou de loamcamacho, Gonçalo vaz da couta-

ajuntar os feus, por. fentirja em alguns da, Gafpar barreiros, Thome de fi-

delles fraqueza , pelo que com muito gueredo, Gafpar de fiqueira, Aluaro
acordo deceo do cauallo, por o trazer monteiro, Brás ribeiro, Duarte froes,

canfado, &caualgou em outro quevi- Aluaro beiço, Raphael botado, loam
nha a defiro entam começou de fazer botado feu irmam , Emanuel caldeira,

algúas voltas contra os mouros na der- Emanuel bernaldez,Vafco pinei, Lou-
radeira das quaes encontrou hum com renço de rago, Miguel pereira,& An-
a lança que paliou de huma parte, a ou- tonio trigo , foram muitos feridos de
tra de que caio morto, mas em atiran- que algús ficarão alejados & polto que
dolhe deram huma pancada com hum delles perdellem os cauallos não mor-
garrucho , fobelo capacete de que lo- reo nenhum. Eíte foi hum dos honr-
go caio no cham deíatinado quafi co- rofos feitos que fe fez em todo o tem-
mo morto, ao qual em caindo chegou po que dom Aluaro eíteue em Aza-
ho Adail Vafco fernandez cefar , & mor, porque entre bem, & mal enca-
humMartimgil muito bom caualleiro, ualgados, elle faio Dazamor com fos

& após elle outros quetiueramosmou- duzentos, & cincoenta de cauallo, &
ros as lançadas, ate que tornou hum trinta, & cinco piães, efpingardeiros,

pouco fobre fim , & o poferam fobre & beííeiros, & os mouros da Enxouuta
outro cauallo em que andaua hum feu que lhe fairam que he a gente da mor
page, que o aleuantou do cham, per openiam de toda aquella prouincia

,

nome Raphael botado natural deTor- eram os de pe em graõ numero & ma-
res vedras, porque o cauallo de que el- is de quinhentos de cauallo, com tudo
le cairá fefoi meter entre os mouros, dom Aluaro com fua gente na melhor
Pofto dom Aluaro a cauallo tornando ordem que pode , pouco , a pouco fe

hum pouco mais fobre fim & vendo o desfez delles, & entrou em Azamor
perigo em que ainda eltauam, encom- com toda a caualgada , tem delia per-

mendou a reguarda a loam de freitas, der mais que alguns bois dos que to-

& ao feitor, & elle fe pos com ha ban- mou no Aduar , & porque os mouros
deiraReal pegado com a caualgada, & nefta noite feruiram os noflbs com pe-

ndi caminharam ate fer bem manham, dras tam a meude, & também acerta-

no qual caminho loam de freitas, o das, que com ellas lhe fezeram mor
feitor, & o adail fezeraõ muitas voltas danao, que com as lanças, ficou por

apel-
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apellido a efta entrada ha das pedra-
das, com a qual pos dom Aluaro tan-
to típanto em toda aquella prouincia,
que dalli por diante muitos dos que fe

aieuantaram & outros que nunca fo-
ram de pazes lha vieram pedir, fazen-
doJie vailalos , & tributairos a el Rei
dom Kmanuel.

CAPITULO XLI.

T)c huma entrada que domloam couti-,

11ho fez em terra de mouros.

DOm loam Coutinho auia muitos
dias que defejaua ir fobre huma

aldeã que fe chama dos negros, & por-

que eíta aldeã era grande, em que vi-

uiam muitos, & bons caualleiros, não
fe atreueo commetella com fo a gente
que tinha em Arzilla, pelo que mandou ião hum feu criado, & aGafpar dacu-
pedir a dom Duarte de meneies cem nha deram três de que ficou mal feri-
lanças, das quaes deu a capitania a dom do. A eftes acodio o Adail Darzilla, a
André anrriquez, que era cafado em que mataram ocauallo, & a hum feu
Tanger com huma irmã de loam coe- filho deram duas azagaiadas de manei-
lho alcaide mor da cidade , em cuja ra que todolos que fe alli ajuntaram
companhia vinhaõ elle, &feus irmãos,

Aires coelho, & António coelho, fi-

lhos de Gonçalocoelho, que hos mou-
ros matarão em Arzilla eftando ahi ho-
miziado, & kmanuel de Góes que ef-

taua em tanger vencendo húa comen-
da das da ordem de Chrifto, com ef-

tas cem lanças de Tanger, & com ha
mais, & melhor gente, que domloam
coutinho tinha conligo íaio huma fe-

gunda teira quinze dias do mes Doctu-
bro, demil, &quinhentos, &dezano

Aires coelho que os mouros traziam
quali tomado as mãos. Tanto que ifto

foi acabado dom loam fez recolher a
gente com os capuuos, & algum gado
groifo, começando de caminhar, guia-
do per Pêro de meneies , por melhor
caminho do que o leuara, & pelo ou-
tro per onde íorão, vinhão Pêro lopez
dazeuedo contador Darzilla com lete
de cauallo, fobre os quaes carregaram
alguns mouros da companhia doutros
muitos que vinhaó legundo domloão,
&• apertaram tanto com efies fete que
matarão logo Aluaro vaz de Tauira,
homem fidalgo, criado do Meítre de
Sanctiago, que era hum dos da compa-
nhia ao qual acodindo, comosoutros,
Pêro lopez dazeuedo o mataram tam-
bém , por o feu cauallo cair com elle
paliado dazagaiadas & com elle mata-

ouueram bom quinham delias, ou em
íuas pellbas, ou nos cauallos, mas dom
loam coutinho vendo os vir de roldão
lhes acodio a hum palio, que vinham
de mandar , trazendoos os mouros a-
tropelladoa & os mataram a todos fe
na companhia de dom loam nam ou-
uera alguns befteiros que fezeram de-
ter os mouros. Paliado efle lugar com
aflaz trabalho, & perigo, vieram os
corredores dizer a domloam quedef-
cobriram muita gente de cauallo, &

ue, & por ma guia, tardaram tanto no que fe lhe hiam atrauelíando diante,
caminho que nam poderam chegar a dos quaes obra de duzentos lhe fairaõ
aldeã fenam manhã clara, na qual nam ao caminho ha duas legoas Darzilla,
acharão íenam alguns mouros, que fi- com darem mais moftra de os quere-
caram per derradeiro, porque do mais rem deter, que de pelejarem, ho que
era ja defpejada , de que matarão deza- vendo dom loam parecendolhe que a-

feis, &captiuarão quarenta, & quatro quelles efperauam outros pêra peleja-

os outros fe faluaram , mas ifto nam foi rem com elle fem trauar ícaramuça , fe

fem perda dos nolTos, porque elles fe foi recolhendo ate a villa, com toda a
defenderam muito bem, & mataram caualgada dando graças a Deos pelo
Fernam coelhoalcaidemor Darzilla, & perigo de que o liurara, porque elle

loam lopez garcia de tanger, & outro achou efte negocio tam perigofo , em
caualleiro também de Tanger de que comparação de quam fácil lho fezerão

nam íoube o nome , por acodirem a os efpias, que tomara por partido dei-
Ttt xar
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xar eíta aldeã em paz, , não pela perda mais de cem mouros de pe befteiros,

dos que nilFo morrerão, que foram ai- & adargados, & íeis de cauallo, de três

faz poucos em comparaçam dos mor- pouoacoens que entam auia emBena-
tós, & captiuos dos mouros, íenam mares, que as letadas fezeram deixar

por fe achar aquelle dia em ponto de a tojalinhoaosnoilos, oquevendoPe-
le poder perder com todolos que ho rode meneies dixe a dom t manuel que
acompanharam naquella jornada. mandrile paliar o gado, que auia da-

uer niiTo trabalho por quanto os mou-
CAPITULO XL1I. ros tinham atraut liada a ribeira com

aruores, & paos grollos, ao que man-
*X)e huma nitrada que fez dom Ema- dou logo dez de cauallo, duendolhes

nuel majearenhas, per cafo da qual que teuelfem o caminho íeito pêra el-

fè defpouoaram as aldeãs de Bena- le pairar com ha gente que lhe ficaua.

mares tê de como el Rei de Fez, veo Os mouros entendendo ao que os dez
correr Arztlla donde fe caujou a de cauallo podiam ir apertaram com

-'-tytorte do almocadem Aroaz. dom Emanuel , o que vendo Fero de
meneies lhe dixe , fenhor pois força-

T"~v Ora F.rnanuel mafearenhas cu- damente aueis de fazer volta a eítes

\ _) nhado de dom Ioão coutinho de- mouros junto da ribeira , onde fei bem
íejaua muito defeacontrarcorn Aroaz que ham de trauar com vofco, faieia

almocadem por ter bom caualleiro, & agora, ao que dom Emanuel relpon-

trabalhou muito fobrillbho tempo que deo que lhe parecia muito bem íeu

íekleue em Artilla, dando peças, & di- confelho & que aífi foíTe, & iem mais

nheiro aos eícutas , pêra terem cuida- fpetar voltou diante de todos comtan*
do de lho eípiar, mas como Aroaz fof- ta preíía, que por o cauallo fer muito
fe homem de grande vigia, recatado ligeiro fe meteo entre os mouros , fo

& incanfauel nunca lhe poderam ar- onde logo derribou hum dos féis de
ínar finalmente vendo dom Emanuel cauallo, ao que acodiraõ, os cinco, &
t)ue nam podia poer em efteito o que muitos de pe pondolhe todos as lanças

,defejaua pedio a domloaô quelhedei- no cauallo , lem o ferirem a elle por

xaile fazer huma entrada, na qual po- andar bem armado , ao qual ellando

deri» fer que fencontraíle com cite nefte iam fubito perigo chegarão Pe-
Alraocadem Aroaz, peraoque lhedeu ro de meneies, António coutinho, &
fefenta de cauallo , em que entrauam Luis valente com os outros de caual-

Pero de menefes almocadem, Luis va- lo, que deram com tanto iropeto nos

lente, Artar roiz, & António couti- mouros que matarão dellesietenta, 6c

nho, com a qual companhia paliando os féis de cauallo, iSc captiuaram qua-

a nbeira de benamares atraueiíaram a renta, &. dous, de maneira quenenhú
•ferrn per parte donde nam auia atalha- delles efeapou de morto ou eaptiuo,

dores, encima da qual ja fobela tarde por defenderem fuás caías, 6c molhe-

•tomaram cinco mouros, & fetenta ca- res, a villa das quaes paliou todo elle

becas de gado vacum, & quatrocentas negocio, lem lhes poderem valer fe-

de meudo, com que fe recolherão de não com lagrimas, asquaes com aper-

longo da aldeã de Benamares que he a da de feus maridos, filhos, & paren-

principaldaquella ferra, lituada na pon- tes por nam terem ja quem as podeíle

ta delia, deita aldeã , & doutras vezi- defender deípouoaraõ aquellas três al-

nhas fairam alguns mouros de pe , & deas, & foram pouoar outro Beuama-
de cauallo que leguiraó dom Kmanuel res junto de Larache, dos nolios forão

ate o tojalinho, onde os nollos para- alguns feridos, mas nam morreo ne-

ram, eiperando por alguns da compa- nhum, & fo o cauallo de dom tma-
nhia que ainda nam eram recolhidos: nuel foi o que pagou por toda a com-
neila detença que fezeraó fe ajuntarão panhia com mais de vinte feridas, de
i. que



dcl Rei dom Emanuel. 53 1

que ficou morto no campo. Com eita

Oàiialgada, ik tain honrada victoria le

tornou doer. } manucl peia Arzilla , on-
de o feu cunhado, C\ os da villa rece-

caide dei Rei de Fez que andaua com
elles de Carabia, & íora a caufa única
de rebellarem, oque eJltrs fezeraópor
preço de cento, & cincoenta onças de

beraó como o el!e merecia. Al^ús dias prata que lhes dom Nuno deu, & três

depois delia victoria veo el Ktideiez marlotas de pano fino para ires ara*

correr Arziila, com trts mil de caual- bes, que auiaõ de ler com elles no fei-

lo , no que ler.aõ fez couía que leja to vendo os de Garabia morto tile al-

pera contar faluo que correndo Melei caide em que tinham p( lia íualperan-
abrahem as atalaias, de que entaro era ça, le vierão ao* aduares de Okidam-
a guarda de Gomez Anrriquez, & de bram, donde mandaram pedir paz a

hum que le chamaua Dalcunha remei- dom Nuno cada c^bilda per fim,man-
ro , vindo em lua companhia o ai roo- dsndolhe per luas cartas pedir algúas
c. dem Aroaz , os feguiram ate villa de dadiuas íegundo o tem aquelles mou-
dom loam que andaua ja no campo ros de coítume, dom Nuno lhes ref-

com lua gente, os quaes em o vendo pondeo que as dadiuas leriam darlhe
parai ao, & outra muita gente de ca- luas terras francas, & delembargadas
uallo que os feguia, & lementrellesfe pêra nelias laurarem, & lemearem co-
trauar peleja mataram o Alroocadem mo o dr.ntcs faziam, do quenamfatif-
Aroaz junto de Molei abrahem com
hum tiro defpingarda , fem le faber
donde faira, mas a opiniam de todos
foi que o matara hum çapateiro per
nome Pedralurezefpingardeiro deca-
uallo, que naquelle dia os mouros tam-
bém matarão com outro tiro delpin-
garda.

CAPITULO XL11I.

*De huma entrada que dom Nuno Maf-
carenhnt capitam , t£> gonernador

da Ctdade de çajim
, fez per

terra de mouros.

DOm Nuno Mafcarenhas tendofle

por muito legurod?.s pazes queíe
fe7eram com os de Garabia ,por dintes

and nem aleuantados lhes mandou hu-

r . bandeira das armas & iniignias do
regno , pêra debaixo dèlte leguro vi-

rem a ^fim fa?.er léus concertos do

feitos fe concertaram coro Oleidam*
bram, & fe ajuntaram todos nas lalinas

pêra dalli correrem a Abida que elle ti-

nha depazes, o quefaziam os roaisdos-

dias tam de iubito, que os nam podiam
achar quando mandaua acodir aos ou-
tros, mas tendo hum dia auifo certo
dos Abidis, que os de Garabia» & de
Oleidambram vinham íobrelles , lhes

mandou o aclail com fetenta de caual-
lo Portugueles, & çaide com fua com-
panhia , aos quaes lendo ja juntos com
os dabida correo Oleidambram , & Ga-
rabia, comquinhentosdecauallo, mas
em chegando aos Aduares , como viram
que' com os Abides eílauam chriílãos,

parecendolhes que feria dom Nuno, le

começaram de recolher do que nani
contentes os Dabida lhes foraó nas co-
fias tanto, ate que conftrangidos feze-
ram volta fobrelles , em que mataram
quatro deíles Abides, & mataram mui-
tos mais fe lhes naó acodira çaide com

per íuas cartas deu conta a el Rei alguns chrifiãos, quelhesho Adail fol-

d< m Kmanuel, mas eltes mouros lhe

irantiueram mal fua fe, & amizade,
porque depois de terem recebida a

Jíandeira fe aleuantaram , & foram ca-

minho de Mimaia pelo que determi-
nou de le vingar delles pêra o que fe

lhe oflereceo logo boa ocesfiam de
dous Garabis da melma companhia
que lhe prometerão de matar hum al-

tou, & affi fe apartarão por elta vez.

Dom Nuno que ainda andaua elcanda-
lizado delles , os mandou efpiar por
quatro de cauallo que lhe trouxeram
noua certa comoteda a Alahea de Ga-
rabia eítaua alTentada nas falinas, &a
de Oleidambram ate roduam, que he
a traves das falinas quatro legoas , o
que íabido , aflentou com os cauallei-

Tttii ros
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ros que entaó auia em çafira, de ir fo-

brelles com duzentas , & cincoenta
lanças, & cento, & vinte piães beitei-

tos, & efpingardeiros, & lete de ca-

uallo Dabida, pêra lerem teíremunhas
da vingança que le lhes auia de dar dos
males que Garabia , & Oleidambram
lhes tinham feito. A eite negocio par-

tiodeçafim aos quatrodiasdeNouem-
bro de M. D.xix. noqual dia lhe anoi-

teceo três legoas dos Aduares, & íeis

de çarim, dalli foi ter em amanhecendo
fobelo araial ou Alahea de Garabia , que
eram mais de cem aduares , por anda-

rem com elle alguns dos de ceia , em
hum dos quaes deu logo o adail que
hia diante com cincoenta de cauallo,

& alguma pionagem, & dom Nuno em
outro apegado com efte, com tanto

Ímpeto, que de quantos mouros nelle

auia los dous icaparão viuos, captiua-

rão neíta entrada cento, & fetenta , &
íeis, os mortos como fe depois íoube,
paíTaraõ de trezentos, o gado que aqui

tomaram nam quis dom Nuno trazer

por íer longe deC,afim comreceoque
lhe faiílem mouros ao encontro, o que
namfezeram, polto que os nolibsvieí-

íem colteando mais de huma legoa de
caminho de longo de todos eltes A-
duares , pelo que lem dom Nuno achar
quemlhes trouaifeho caminho chegou
com todi fua caualgada a cidade hum
fabado em anoitecendo, & logo ao ou-

tro dia lhe vieraõ hos Xeques de quin-

ze Aduares deites pedir pazes, trazen-

do recado dos outros pêra lha delle al-

cançarem em nome de todos pedindo-
lhe feguro ate lhe chegarem íuas ca-

phillas de Marrocos , pêra le logo vi-

rem alTentar com eítoutros, em íuas

terras , & as laurarem , & lemearem co-

mo o dantes faziam.

CAPITULO XLIV.

'Doutra entrada que dom Nuno Maf-
carenhas jcz deza/cis legoas per

terra de Mouros.

P
ArTados quatro ou cinco dias de-
pois que dom Nuno fez elía entra-

da fe veo toda a alhaea de Garabia aí-

fentar ao redor da cidade ondeeítauaó
alguns léus parentes dos que eram de
pazes, o que íabendo os de Abula fe

vieram logo ajuntar com eitoutros.

Deites mouros ficaram com o xarife

obra de vinte aduares que a lua lora-

bra lauraram, & íemearam elte anno
mizquella, que he dela/eis legoas de
çarim & ho melroo fezeram ho ?nno
parlado no meímo lugar dez outros a-

duares, que ficaram a lua obediência

do que fendo auiiado dom Nuno por
iito nam vir em crecimento determi-

nou ir fobrelles, & pêra le alie^r?x
deites Árabes dabida, & Garabia que
eítauam allojados , junto da cidade,
perconfelho, & parecer daígumaspei-
íoas, a que dillb deu conta, deixMi o
negocio pêra hum dos dias que elles

acoltumauam vira cidade fa2er feira,

a que chamam çoquear , pêra dtlles

reter com menos aluotcço os que lhe

parecelíem necelTarios, & os deixar

na cidade como per arefens dos que
ellauam no campo, & quis íua boa di-

ta que na prirreira feira que fefezvie-

ram vender , & comprar os princ ; pa?s

de Abida, em que entraua Abdemula,
homem de grande authorid?de entrel-

les, & aíiim outros de Garabia. D<

Nuno comoosteve na cidademan<'
cerrar as portas, &ajuntar agenteque
auia de leuar que foram duzentos , &
feienta caualleiros Portuguefes, & te-

íenta piães beiteiros, & efpingardei-

ros , com a qual companhia partio ha
boca danoite, & foi amanhecer Aguz,
&dar folga a gente dalli a duas legoas,

donde mandou quatro de cauallo que
lhe foliem elpiar os Aduares lobre que
hia , & o elperaílem com o recado a hu-
ma Mezquita que cita duas legoas alem

Dal-
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Dalzuma, aeíte lugar chegou atrauef- m?ndaram hum delles que fofle dizer
fandoíerras, & matobdeluiados doca- a d< m Nuno o caminho que leuauam

,

nnnho, por nam lerlentido, onde deu com eiiai r.ouas começou de caminhar
outrafolga a gente juntodehum ribei- Trais depreiia cem pane da gente, &a
ro que le chama jolgo , & ja íol poílo George machado veador das obras
tornou aocaminho queleuaua, &che- Dsrzilla, que leunua a bandeira man-r
gou a Mezquita duas horas de noite, dou que o íeguifíe pafio, a paf?o com
onde por nam achar as elpias fez de- a outra, & tendo ja caminhado hum
cer a gente , pondo luas atalaias , ao re- bom pedaço vieram dar com el!e , Al-
dor do campo, por calo dos leões de uaro dornellas, & Diogo lopez peixo-
que rbraó cometidos de maneira que to, & outros dezeque eram deltacom-
naõ ouue quem podeíle repoular iito panhiadosdezaieis, os quaes levmhaõ
durou ate húa ora depois de mea noi- recolhendo de hum daquelles aduares
te, em que os elpias chegaram a rr.ez- fobre que eliiuerím lera lhe liberem
quita, com nouas de cinco Aduares dar outras ne uas de Brás da fylua le

dos que hiam buícar, que eftauaó dal- nam que lhe parecia, quetemara oca»
li cinco legoas, três lobre hum cutei- minho para os dous aduares que elta-

ro fragolo, & dous em huma várzea uam no valle* & porque eítes três do
muito chã, neítes dous poltoque elti- outeiro fe começarão de deipejí-r , re-

ueíTem hum pouco mais longe que os ceofo dom Nuno, que ao lair dellelhe
outros, acordou dom Nuno de dar, & delTe a peonagem trabalho , ouue por
porque o caminho era comprido dei- melhor dar de caminho em hum dei-
xou naquella mezquitavintepiães que tes, & íem fazer mais detença que ef-

hiam canfados, & dez de cauallo dos perar pela bandeira que ja vinha per-
íbmenos , & por defpachar ho cami- to, o cometeo em que matou muitos
nho, & a peonagem ir folgada hosman- mouros, & captiuou íetenta, &aoga-
dou tomar todos nas ancas dos caual- do, cauallos camellos, &outrasalima-
los, ate chegar íobelos Aduares quefoi rias que eram íem conto, mandou
em amanhecendo, & fem fazer deten- poer o ferro a todo o que fe lhe atra-

ca deu a Brás da fylua o leu guiam com ueffaua diante, o que foram fazendo
cem lanças, & elle com a outra gente, ate decerem do valle, onde obra de
et a bandeira Real hia nas coitai., eítes vinte de cauallo dos mouros, que co-
da companhia de Brás dafylua por fer meçaram de trsuar com elle, oemba-
ja tarde alíi em fio como hia, começa- raçaram de maneira que nam poderão
ram de tomar hum troto, que depou- buícar a trilha, por onde fora Brás da
co em pouco foi tam rijo , que delles lylua, no que eitando ouuiram grande
pêra acodir a hum que caio fe deixa- grita pelo valle acima, a que acodiraõ
ram ficar quinze de cauallo, os quaes eítes mouros a todo correr, pello que
quinze com o que aleuantaram fegui- parecendo a dom Nuno que deuia de
raõ Brás da fylua que tomara o cami- ler aquella grita, por Brás da lylua ter

nho dos Aduares do valle, fegundo lho dado nos aduares do valle, como de
mandara dom Nuno, & fem íaberem feito era, donde ja vinha com huma
per onde hiam, porque o perderão de boa caualgada , defpedio Aluaro dor*
vifta, encaminharam pêra hos três a- nellas com vinte de cauallo, em que
duares que eitauã no outeiro , & por entraram Diogo peixoto , Duarte ta-

dom Nuno cuidar que eraõ aquelles os ueira, rimanuelpaçanhaqueleruiaílal-
da trafeira de Brás dafylua feguio trás caide mor de çafim, & dez Belteiros,

«lies , os quaes em chegando ao outei- & efpingardeiros de cauallo, & após
ro ouuiram huma grande grita, & pa- elle çaide com toda fua companhia oa
recendolhes que feria Bias da fylua marzagania como lhe elle* chamam
que andaua revolto com os mouros em fua lingoagem , os quaes acharam
deites três aduares, por lhe acodirem Brás daíylua rodeado com toda agen-

te
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te que com elle fora de muitos mouros os mouros conheceram dom Nuno, &
de cau lio, os melhores caualleiros de parccendolhes queoleguena roais gtn-

toda aquella terra, que os tractavara te de cauallo começaram dandar mais

mal as lançadas, & cutiladas de que fe de largo , deixando os BÒlTos mais a

os noílbs que leriam íefenta d; tendiam vontade, após dom Nuno chegou o A-
com muito esforço , porque a outra dail com a bandeira, ik caualgada que

gente hu ja diante com a caualgada, traziam dos Aduares do outeiro, as

aos quaes quando dom Nuno chegou quaebambasjuntas mandou cercar com
ia Br,.s da iylua andaua com ties lan- os piães, caminhando elle em duas ba-

çadas de que humi lhe atrauefibuhum talhas, com toda a geme, a bandeira

braço de parte aparte por cima do bo- Real diante, & elle coro oguiam nare-

cete de que depois foi muito alejado, guarda , após quem três legoas conti-

mas nem por elfar tam mal ferido dei- nuas vieram ladrando cem mouros de

xou o lugar porque era muito esforça- cauallo, & muita peonagem com elpe-

do caualleiro dom Garcia deça tinha rança de lhe toroarem hum pafíbellrei-

outras tantas lançadas, & huma no ca- to, per onde forçadamente í.uiam de

uallo, domHieronymoeílauanocham paliar mas dom Nuno tanto que foi na

com o cauallo morto de duas lançadas, entrada delle repartio todolos beltei-

Nuno furtado do mefmo modo de hu- ros , & elpingardeiros de maneira que

ma lançada que lhe deram, hum filho onde os mouros cuidauam de fe apro-

de loain fernandez de Magalhães ti- ueitar dos nclTos, receberam mor per-

nha huma lançada que lheatrauelíbu o da, porque dous delles foram ao chaó

pe, Francifco da noua tinha outra por de duas elpir.gaiddas , com que fe os

cima do gorjal de que morreo no ca- outros alargaram de todo, o que feito

minho, o Adail namticou íemauerfua dom Nuno mandoucurar os feridos, &
parte , & hum ciiado de domNunoan- leu palio a palio chegou aGuztresoras

dou abraços a cauallo coro hum mouro de noite, honde dtu folga a gente, &
fem fe poderem valer das lanças , nem ao outro dia entrou em çafim duas oras

das eípadas, ate que ambos cairam no antesdefol pollo, com nouenta almas,

cham , mas em fim tomaram por parti- & cinco cauallos, & leis camellos car-

dodeixar humooutro, aPaioroiz cal- regados dalcatifas, & outro deípojo,

deira deram huma lançada no cauallo, morreram dos mouros aíli homens co-

a Fernam daluito outra no leu de que mo molheres, contando os que roata-

morreo, eftando afíi todos neltetraba- ram na caualgada mais de cento, &
lho a caualgada começou defogirpara cincocnta dos de cauallo dous napele-

onde elles eltavam pelo que bradaram ja, & outros dous no paffo asefpingar-

os que hiam com ella, a elles ftílenta dadas, foram muitos feridos como fe

que pelejauam, que a ma

t

aliem come- depois loube: neíta entrada andou dom
çando elles logo apoer o ferro aos cap- Nunotresdias, & três noites, & acabo

tiuos , no qual tempo chegou Aluaro doutros três fe lhe vieram meter nas

dornellas, onde efiaua Brás da íilua, mãos os principaes xeques deites mou-
&aposelle çaide que foram melhorre- ros pedindolhe paz, aqual lhesconce-

cebidos dos nofibs que dos mouros.com deo deixando na cidade arrefens, em
cuja vinda fe começaiam de alargar , & penhor do que per feus contractos aí-

tomar outro modo de eícaramuça ,com tentaram , ho mefmo fez Oleidambram
que detinham a nofTa gente fem pode- de Taelim, que lemeaua alguns feus lu-

rem paliar adiante, o que vendo o adail gares outras dezafeis legoas da cidade,

veo a todo correr dar conta a dom Nu- que também deu léus arrefens. Nefte

no do que palTaua , o qual deixou em feito ( afora os ja nomeados ) fe acha-

feu lugar, & com fos dous de cauallo ramdom Vafco deça, dom loam Anr-
ie foi pêra ondeeftaua Brasdafilua, & riquedemello, loam homem, Pêro de
osfezaballar do lugar emqueeltauam, foufa , Emanuel de trança , & Lopo

ma*
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malheiro, com eftas entradas que dom nhentos, & vinte deixando por Gouer-
Nuno fez juntas, ficaram os Árabes, & nador da Índia dom Aleixo de mene-
Barbaros de toda a prouincia tam ame- fes. O primeiro porto que torrou foi o
dFontados, que donde todos feus pen- de Mete , tendo ja paliado o cabo de
lamentos eram lazer guerra a çatím, Guardarum , onde achou António de
dalli por diante tiueram a paz per me- faldanha que mandata de Goa cinco
lhor que o pouco fruto quetiraram dos dias antes que partiíle com quatro ve-

aleuan.tamentos que cada dia faziam, las das da lua companhia, pêra ir a ça-

de que fe lhes pela mor parte íeguio cotora, íabernouas das coutas do mar
mah danno que proueito. Darabia, no meftr.o poi to veo também

ter com ellePerovaz de vera capitam,

CAPITULO XLV. & piloto de numa carauella que Lopo
íoarez mandara, em laindo do ítrejto,

'De comoDiogo lopez deJiqueirafartio elRei com nouas do que paliara , co-
fera ornar 'Darabia Ç£ do qucpaffuu mo fica dito, & el Rei o tornou a man-
ate chegar a Maçua , & do que abi dar com cartas a Ditgo lopez que o
fez, & no demais da viagem ate for- foi bufear rota abatida naquella para-
iiar ha Índia. gem , por o aíTi leuar no regimento

que lhe el Rei dera. Neíle lugar de

Diogo lopez de fiqueira, auia dias Mete fez Diogo lopez augoada, & fe-

que fecomeçaua fazer preitespe- guindo dalli viagem pêra o mar Dara-
ra ir a luda, & da torna viagem fazer bia fe perdeo a nao em que ellehiaper

na ilha de Maçua, & lançar na terra do deíaltre fem fe delia f,Juar mais que a

Emperador do Abexi Matheus, & os gente com alguma pouca de fazenda,
embaixadores que lhe mandaua el Rei pelo que paliou a nao deque era capi-

domLmanue), o que tudo lhe encom- ram Pêro de faria, dalli foi ter as por-
mendara muito, quando pardo de Por- tas do eítreito aos dezafete de Março,
tugal, nelta viagem leuou vinte féis ve- onde eíteue muitos dias fem poder na-
las , em que auia onze nãos groíTas, uegar , por lhe os ventos ferem tam
dousgdleóes, cinco gales, quatro na- contrairos que o nam deixaram che-
uios redondos, duas carauellas latinas, gar mais que a cento, & vinte legoas
<& dous bargantis,de que os capitaens deita cidade de luda, o que vendo,
afora elle, eraõ dom ioaõ de lima, An- por parecer, & coníelho dos princi-
tonio de faldanha, Francifco de tauo- pães da armada fez vela perà ilha de
tl:, António ferreira, Femuõgomez de Maçua, ha qual chegou aos dez dias

lemos, António de lemos feu irmam, Dabril. Mas polto que foíTe do fenho-
Syroão guedez de foufa , Pêro da fyl- rio dei Rei, & Emperador do Abexi,
ua, António de brito, António rapo- os moradores a defpejaram com me-
lo de Beja, &Pero gomeztexeira, ou- do da noíla armada, & fe foram pêra
uidor geral da Índia , Diogo de falda- numa villa do mefmo Rei que fe cha-
cha, Chnítouaó de foufa, Hieronymo ma Arquico perto de Maçua, a caufa
defou:a,Chriftouam de ia, Denisfer- porque Diogo lopez quis ir a efta ilha

nandez. de mello, George barreto pe- foi pêra faber fe era Mateus, que le-

reira de Beja, Miguel de mouta, Gaf- uaua configo , embaixador deite Rei,
par doutel, Nuno fernandez de mace- pêra que íe aífi folie o poer em terra

do, Anrrique de macedo, Pêro de fa- comosembaixadores,& prefentesque
ria , Lourenço godinho , Francifco de lhe el Rei dom Emanuel mandaua , mas
mello, & Emanuel de moura, na qual poíto que em Maçua lançafíe ancora,
armçda iriam dons mil foldados Por- logo ao outro dia íe foi aArquiquo,
tugueles & mil do Malabar, & Cana- onde depois de furto o mandou vilitar

rim, com que partio do porto de Goa, o capitão do lugar, & lhe efcréueohu-
aos treze dias de Feuereiro de mil qui- ma carta, dizendo que daua graças a

Deo%
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Deos pois ja eram compridas as pro- ao redor , a qual tem em cercoito

Í)hecias que tinham, de como naquel- mil, & duzentas braças. Depois de

e tempo auiam de vir per mar Chrif- Diogo lopez ter ido a Maçua , & fala-

tãos de terras mui remotas aquella pro- do com o capitam Darquiquo , che-

vincia, & lenhorios , de leu lenhor el gou ao melmo lugar, hum grande fe-

Rei do Abexi, Diogo lopez recebeo nhor criado, & vaMallo dei Rei do A-
mui bem os mefTageiros, & dandolhe bexi, a que chamam Barnegaes, fion-

as graças da viíitaçam lhos tornou a teiro mor daquella prouincia , onde
mandar emhumbargantim veltidos de continuamente faz guerra aos mouros,
cabaias de feda , com huma bandeira o qual fabendo por cartas do capitam

de Damafco , em que eftaua figurada de Arquiquo da vinda de Diogo lopez

huma Cruz vermelha, o que fabendo o veo ver acompanhado de muita gen-
o capitão, a veo receber a praia, com tedepe, &decauallo, com quem ^ de-

mais de duas mil pelibas, que fe alli a- pois de huma, & da outra parte lepaf-

juntaraô os quaes em vendo a Cruz que íarem muitos recados de precedências

)

hia figurada na bandeira fe lançarão no fe Diogo lopez vio em terra humpou-
cham, em final de reuerencia bradan- co afaítado da praia, fendo preiente

do Chnfto , Chriíto & iíto com tanta Matheus, portos os Portuguefes de lon-

deuaçam, que faziam chorar os Por- go da praia em boa ordenança , & da

tugueles, que hiaõ no bargantim, de- banda do fertam, a tiro de belta, eíta-

pois do que veo o Capitam a praia, & uam duzentos homens de cauallo, &
íe vio com Diogo lopez de fiqueira , & dous mil de pe em guarda do Barna-

com Matheus, ao qual fez muita cor- gaes , entre os quaes dous Capitães ie

teíia, & aíli todolos que o hiaõ ver, fezeram grandes offertas , cada hum
beiiandolhe as mãos , & os veltidos, por parte do leu Rei, em cujos nomes
com grande acatamento, chamando- loguo alli aflentaram pazes, & as jura-

Ihe Abbiina, que na lingoa Abexi quer ra5 fobre huma Cruz que oBarnegaes
dizer pai. Donde depois de ter prati- pêra iíTò mandou trazer, o que acaba-

cado per ípaço de huma ora fe tornou do fe abraçaram , & apertaram com
P'jra a villa, & Diogo lopez com Ma- muito amor , recolhendolle o Barne-

theus perà frota, & porque antes de fe gaes na villa, & Diogo lopez a frota,

Diogo lopez ver com eite Capitam fe donde mandou hum prefente darmas,

paliaram alguns dias, nefte tempo foi a & outras peças de Portugal, & da ln-

jVlaçua pêra repartir algumas ciíternas dia ao Barnegaes, & elle lhe mandou
dagoa, queanallha, pelasnaos, &ver no mefmo dia hum cauallo, & huma
onde femilhor poderia fazer huma for- mula de muito preço, comhumagran-
taleza como lho el Rei dom Emanuel decantidadederefrefcos da terra. Paf-

tinha encomendado, pêra o que leua- fadas eítas viítas , Diogo lopez de fl-

ua na fua nao que ie perdeo , muita ar- queira mandou pedirão Barnegaes que
telharia , & outras munições necelía- lhe mandaíTe dar auiamento pêra hum
rias, na qual ilha achou huma grande embaixador que elRei dom Emanuel,
cantidade deitas ciíternas fechadas com mandaua ao Èmperador , & Rei do A-
chaue, que os da terra guardam com bexi, o que elle encomendou ao capi-

muita vigilância, por carecer dagoa fe tam de Arquiquo, por nam poder alli

nam choue, mas afortaleza fenamfez, mais efperar^ o que oCapitam'fezmui
a huma porque o tempo nam deu pêra bem, dandolhe tudo o que lhes foi ne-

iifo lugar, & a outra por ferem perdi- celTario aíli de beltas, como de gente
das eltas munições fem as quaes íenam de guarda por cafo de na terra auer
podia folter, com tudo Diogo lopez muitos ladroens, com eíta embaixada
mandou fondar o porto, o qual achou mandou Diogo lopez de fiqueira dom
limpo, cerrado, & de bom fundo, ai- Rodrigo de lima, & por aceiTor Fran-

iem do q ae mandou medir toda a ilha cifco Aluarez clérigo de iMiila natural

de
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ue Coimbra, capellam dei Rei dom to fe foi Diogo lopez a Ormuz donde-

kmanuel , que partira do regno em depois de ter feitas algumas couias que

companhia de Duarte galuam, & pnr compriamaofeiuiço dei Re» partiope-
iecretairo George dabreu deluas , & rà Índia em rim Dagofto, no qual cami-

linguoa Iam lcollar, & outros ate tre- nho antes de chtgar a Diu tomou duas
ze, em que tntraua Lopo da gama, os nãos de mouros liuma que (e rendeo,
quaes partiram Durquicjuo leuandoem & outra fobre que, por le os delia de-
íua companhia Matheus, o Lmbaixa- íenderem mui esforçadamente, mor-
dor que viera a eitesiegnos, fobre que reiãu muitos, aili delles como dosnof-
fe tantas duuidas moueram a el Rei fos, por fe nella atear fogo de que ar-

dom Emanuel , fazendolhe entender deo. Chegado aqui íoube de Fernam
que era elpia do Soldaõ do Cairo , o martirzeuangelhOjqueMeliquiaznam
qual em chegando ao motleiro de Bi- eítaua na cidade & que per mandado
iam , que cita dezoito legoas Darqui- dei Rei de Cambaia era fazerguerraaos
quo(de muitos religiofos, & muito ce- Reubutos, & deixara na cidade Meli-
lebrado naquellas prouincias ) faleceo, queíaqua feu filho, & por feu gouerna-
donde, depois de o enterrarem, toma- dorHagamahamet , homem la'iedor na
ram feu caminho pêra a corte deite km- guerra, & muito feu parer.te, & que a
perador do Ahexi, doqu3lcaminho,& cidade eitaua bem prouida, aliira dar-
domaisquepal raraõnaíuacorte, ècem telharia, como de fuftalha, & outras
todo o defcurlo deita viagem compôs munições de guerra , ho que fabendo
Francifco aloarez hum liuro , a quem Diogo Lopez, por trazer ja a armada
remeto o lector , por nelle contar tudo demenuida , & a gente mal traciada da
por extenfo, & do que toca a fe, reli- viagem, com parecer, &con:elhodos
giam, òccoltumes delta gente do Abe- principaes da frota, deixou de acome-
xi tenho ja feito luinmariamentemen- ter, poito que pêra illo teuc fle efpecial

çam netta chronica, & per extenfo no mandado de! Kei , deixando o negocio
liuro que diifo compus em lingoa La- pen tempo maisconueniente.peloque
tina, ao qual também remeto o lector. vfandomuitoscomptimentoscom Me-
Com eíta embaixada mandou Diogo liquefaqua, dando a entender que lhe
Jopez ao Emperador, & a íua mãi a peíaua muito de naó achar alli feu pai,
Rainha Helena o prefente que lhe el pêra fe ver com elle, & fallarem em
Rei dom Emanuel mandaua perDuar coutas que coropriam ha Jeruiço dei
te Galuam, em que entrauam muitas Rei dom Eroanud, & ddReideCam-
peças, aíii darmas, como douro, pra- baia fe fez a vela perà Índia no fim do
ta, pedraria, tapeçarias, & outras cou- mes Dagofto, onde em Ccchim achou
fas de muito valor, os quaes defpedi George de Brito que viera per capitam
dos, mandou Diogo lopez queimar a denouenaos, queefte Anno de Mil, &
ilhadeDalaça, que os mouros com me- quinhentos, & vinte partiram doReg-
do da lua frota tinhaô defpejada, aco- no, com lhe faltar da companhia ha lua
lhendofle a terra firme, o que feito fe nao como fica dito, & ha gale deHie-
fez a vela pêra Ormuz, & de caminho ronymo de Soufa, que tornando Dio-
tomouoportodeCalaiate, onde achou go Lopez domarDarabia íefoi ao fun-
Georgedalbuquerque, quede Moçam- do fem le faluarem delia mais que on-
bique, onde inuernara com as nãos de ze peffoa<; na barqueta , de que os co-
lua capitania ho forabufear ao cabo de nhecidos foram Hyeronvmo de fo.ufâ,

Guard*fum, como lho mandara dizer a Anrique homem filho de Inam homem,
Moçambique por Gonçalo deloule, & & Pêro Borges que dousdi^s depois de
porque Diogo lopez era ja paliado do le perderem vieram ter a cofiada Ara-
cabo para o tltreito, elle fe feznavol- bia , pela qual caminharam per terra

ta Dormuz, & ho primeiro porto que cem legoas, com muito trabalho, ate

tomou foi o de Calaiate , do qual por- chegarem a hum lugar dei Rei Dormuz,
Vvv vin-
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vinte legoas de Calaiate , onde foram

bem agaíalhados do xeque, que lhes

deu de veílir, por virem roubados do
caminho , & os mandou dalli a Calaiate

,

& com elíes algús feus cr iados, por irem

feguros , na gale fe afogaram Pêro da

fylua telez , & Kmanuel galuão leu pri-

mo, rilho de Duarte galuão, & outros

homens nobres, de que nam pude fa-

ber os nomes.

CAPITULO XLVI.

tDalgumas coufas que pajfaram em Se-

]>ta nejte anuo de Mil, quinhen-

tos , Ê£ vtnte.

A Via nelte tempo dous mouros ir-

mãos cofairos dalcunha os xae-

rós, moradores em Tetuam que por

efpaço de quatro annos tinham feitos

muitos males, & damnos entre Septa,

Larache, Gibaltar, & barbaçote , eítes

dous irmãos cada hum em lua fufta íe

vieram lançar hum delles entreosilhe-

os de landa Catherina , & o vai dagoa

,

ficando o outro em atalaia íobrelle,

do que fendo certerkíido Gomez da

fylua de vafconcelos , que entam era

capitam deltacidade,perhumdosícui-
tas dalmedina fez logo armar dous bar-

gantins, em os quais mandou André
de vafconcelos, & no outro Miguel da

íilua feus filhos pêra que rodeaílem al-

medina , & deitem fobrelles mandando
a Miguel da fylua , porque era mais

moço, que folie aferrar primeiro, o

que fez mui animofamente , mas os

mouros que eraó mui deltros nas cou-

fas do mar o eíperaram quomo bons

foldados, & em aferrando fe lançarão

algús delles no bargantim, fazendo re-

colher parte dos de Miguel da fylua

debaixo da cuberta , o que vendo o
pai, que hia por terra com gente de

cauallo, porque o outro filho mais ve-

lho vinha de vagar, lhe mandou bra-

dar, & fazer finais que acodifTe ao ír-

mam, mas antes queellechegalle, Mi-
guel da (ylua com muito esforço lan-

çou os mouros do bargantim, & fede-

laferrou da fulta , fazendo logo vir fo-

bre a cuberta alguns dos feus, que fe

acolheram debaixo, & como teue o
bargantim leito, voga abatida fe foi a-

ferrár a fulta entre os quaes, depois da-

ferrados, fetrauou huma braua peleja,

em que os mouros mataram o patram
do bargantim, &humfilhofeu,&hum
fobrinho» & feriram mal Pêro vieira,

alem do que faltaram quatro delles no
bargantim por proa , ao que acodio Mi-
guel da fylua que como deleíperado
tirou com a lança daremefo contra ef-

tes que entraram, & quis Deos que a-

certou no capitam , que era o xaeram
mais velho dandolhe pdopeícoço, de
que logo cahio íem íe mais aleuantar,

& tomando outra lança enxotou os ou-
tros três Mouros fora do bargantim,
dosquaes ferio hum com a melmalan-
çadaremelo, ho que acabado correo
pêra a popa, perguntar ao patram que
fariam, & achou ho ja morto aho pe
do maíto , & querendo laber ho mef-
tno de Pêro Vieira que eítaua na po-
pa , ho achou com has tripas quali to-

das fora da barriga, com tudo aili co-

mo eítaua lhe dixe que mandaíle fobir

a gente que fe lhe acolhera outra vez
debaixo da cuberta , & os fezelíe re-

mar pêra fe faluarem, o que a/Iirofez,

com tudo os mouros que eltauam per-

to delles, vendoos desbaratados qui-

feram outra vez aferrar hobargantim,
no qual tempo afomou o outro bargan-
tim, emque vinha André de Vaícogon-
celios, o que vendo os mouros íe re-

zeram na volta de Bulhões, mas Mi-
guel da fylua, polto que fofte mance-
bo, nam lhe faltou o animo pêra feguir

a fuíta, ho que nam quis fazer fem o
perguntar a Pêro vieira, que lhe dixe

que carregalle lempre domar pêra ter-

ra lobela fulta, pêra que em chegando
leu irmam a fezeílem encalhar, o que
elle fez tamafitadamente, que os mou-
ros foram varar com a fulta na prai:i

defronte donde ellaua Gomez da fyl-

ua com a gente de cauallo os quaes bra-

dando por elle, pedindolhe milericor-

dia, fe lançaram oito em terra que ca-

ptiuaram, hos outros todos morreram
afogados, ficando a fulta em poder dos

nof-
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noíTos, de maneira que antes que An-
dré de Vaíconcellos chegalle paliou

íeu irmam Miguel da lylua todo elte

trance, em que o fez como mui esfor-

çado caualleiro, achoulTe neíte nego-
cio hum André Pirez natural de Coim-
bra que lahio delle muito mal ferido,
ec Matheus lanches, os mortos foram
os que dixe. llto aconteceo aos oito

dias de Março, deite Anno de Mil, &
quinhentos, & vinte, & loguo aos do-
ze do mel mo mes fahioGomez da lyl-

ua ha fellenta mouros de cauallo, que
vieram dar vilia a Septa , & os feguio
ate o negram, & pauldalmunhacar, &
dahi ate duas ltgoas deTetuam, onde
*o paliar de hum rio lencontraram , de
que mttou alguns, & os outros le aco-
lheram paliando hum rio a nado , &
vao, no qual lugar cahio António pe-
reira com o cauallo fobre quem volta-

ram alguns dos mouros, porque ain-

da nam tinhão paliado ametade del-

les o rio , a que acodio Miguel da lyl-

ua com cinco de cauallo, & (e traua-

ram de maneira, que faio com hua lan-

ça atrauellada per húadascouxas, que
lhe paliou huma braça da outra parte,
no qual trabalho chegaram a elle léus

irmãos, André de Valcogoncello , &
Pêro Mendtz com outra gente que os
íeguia, onde le começou tntrelles hu-
ma boa efc?ramuça, de que pofto que
algus fairam feridos, os mouros felan-

çaram tedos ao rio, & o paliaram, os

quaes nam quis feguir Gomez da lyl-

ua per fer tam perto de Tetuam, & a

terra fe apelidar com as fumaças, que
os atalaias queeftauam nomurodavil-
la faziam.

CAPITULO XLVII.

íDe como elRei de Fez veo correr a ci-

dade de Tanger, & Arzilla, & de
hum ca/o graciofo que aconte-

ceo a alguns aos morado-
res da viHa.

EL Rei de Fez era defuacondiçam
guerreiro, & folgaua nefte officio

exercitar lua gente , pelo que corria

muitas vezes como fronteiro aos luga-

res que tínhamos em Africa, entie ef-

tas entradas foi huma neíte Anno de
Mil, & quinhentos, & vinte em que
veo dar vilta a Tanger, & dahi fem fa-

zer mais damno que tomar algum pou-
co de gado vacum fe veo Arzilla, &
tendo >a alguma parte defua geme em
Alíandequim fem ferem lentidos nam
quis que correílem parecendolhe que.

por ler domingo lhes nam hauiam hos
Chrillãos de lahir, o que federam pe-
lo cafo íeguinte. Moraua em Arzilla

hum Dioguo Pirez que feruia de Por-
teiro dos contos, homem muito doen-
te de tilica, pêra ho remédio á-\ qual
infirmidade lhe mandauam os filieos
que comeíle cagados , & por lhe entam
faltar aquella vianda, & elle ler muito
bemquilto, algus dos moradores fe of-

fereceram a lhos irem bufear le lhes o
capitam pêra ilio delle licença, o que
elle fez de boa vontade, de maneira
que le ajuntaram vinte de cauallo dos
moradores, os quáesHarrelix almoça»
dem, que eftaua por atalaia no pontal,
donde fe defcobre a praia, vio lair pe-
la porta da ribeira, & caminhar ate o
Tojal, fazendo dalli roiio pêra o rio

doce fem os mais poder ver, pelo que,
parecendolhe que eram almograures
que hiam entrar foi dar diílo ha noua a

el Rei, que muito aluorzçadolhe man-
dou logo que com duzentos de caual-

lo lhe tomafle o rio doce, & ao longo
delle ho porto de Halemcquique , &
com outros duzentos de CcUallo man-
dou Martinho Helche, tio de Molei
Abrahem, irmam de fua mai, que fof-

fe pola varzia fair aho valle deGeorge
Vieira, peraque tomalTe eílesalmoga-

ures no meo, Hamelix veo per encu-
bertas atte ho tojalinho, & nam hos
vendo encaminhou pêra o rio doce, o
que nam pode fazer lem o verem da
villa, aoquefe loguo deu repique. Nef-
te tempo andauaõ os nofios, por fazer

grande calma, todos nus nadando, &
pelcando aos cagados & outro peixe,

& era tamanha ha grita , & matinada

que faziam por lhes a pelca locèder

bem que a ouuio Hamelix , lem o el-

Vvvii les
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les verem, & os tomara todos as mãos, rem olhados, nem moutejados, os man-
íe da villa nam repicaram , & tiraram dou cobrir o melhor que pode de vet-

com huma bombarda grclfa, no qual tidos que íe acharão entre os que eraô

initante andando huns pelcando com prefentes, & a AntonioCoutinho, por

redes & outros lauando os cauallos, quam bem o fezera aquelle dia, deu
eram ja os mouros tam junto delles, hum capelhar de gram, de íua peííoa,

que nam tiueram mais tempo que pe- & allim a elle como a todolos outros

ra aíli nus como andauam, iem pode- mandou no dia feguinte dar de vtlHr

rem tomar as camilas , nem enfrear os a fua eufta , & a loam Martinz deu aju-

caualos, nem lhe porem as lellaslelan- da pêra comprar hum cauallo, os mou-
çarem ha elles em oíTo, com los os ca- ros vendo recolhidos aquelles vinte de

breltrillos, começandocadahum defe cauallo, &quedomloam erajaforada

por em faluo aííi como o íua mãi pari- villa, voltaram leuandohodeipojoque
ra, com tudo hos mais delles, porque lhes ficaria no rio doce, de redes, adar-

tinham has lanças tanchadas no cham , gas, leias, cabeçadas, ik freos.com ou-

as leuaram nas mãos, com que fehiam trás meudezas da calidade, & com eí-

defendendo dos mouros que lhes fe- te enxoual fe recolheo Hamclix que
guiam mui bem ho alcance, no qual fez rir el Rei de Fez, & os que prefen-

cahio do cauallo, por lhe tropeçar, tes eram , quando lhe contou como ef-

hum deites moradores per nomeloara te negocio paíTara. Dom loam vendo
Martinz, ficandolhe o cabreilnllo na que os Mouros que feguiram osmora-
mam , & como ho cauallo hia aluoro- dores fe começauam de recolher, con-

çado da corrida, & com defalefeguo tente por naquelle dia nam perder ne-

Ihe nam defTe lug^r pêra íobir, vendo nhum delles fe tornou pêra a villa. Paf-

Antonio Coutinho Mourileo que ler- lado iíto el Rei de tez defejofo de to-

uia de Almocadtm ho trabalho em que mar algum Chriítaõ pêra faber nouas,

eítaua , lem ter conta com os mouros mandou aho outro dia Hamelix que
os feguirem de muim perto voltou, & folie correr ate as tranqueiras, hoque
do primeiro encontro derribou hum, fez com muito esforço, junto dasquaes

que foicaula de os outros fobreftarem, lhe mataram quatro dos feus, com fe-

&daremtantoelpaço, que teue Anto- tas, & tiros de efpingarda, peloque fe

nio Coutinho tempo pêra tomar nas recolheo ao arraial, mas logo no mef-

ancas loam Martinz, & aliim o laluou mo dia, em acabando de jantar , tor-

com alem da perda dos veltidos que nou a correr, & catiuou na fonte da-

lhe ficaram de meltura no no doce, talaia ruiua António fernandez rami-

leixar o cauallo, que era hum dos mi- ram atalaia, ho qual por fer bom ca-

lhores da companhia. Dom loam cou- ualleiro , & teruir bem íeu ofticio dom
tinho como mandou repicar fahio lo- loam mandou refguatar dalli a poucos
go da villa pêra recolher alguns deites dias. Sabendo el Rei de Fez per eite

ie efcapaíTem , porque a todos tinha captiuo, o quepallaua na villa, tk ven-
por perdidos, mas quando a elle che- do ho pouco que naquella entrada fe-

garam juntos, & nus, no eltado da ín- zera, poltoque chegara ate o xerquaõ
nocencia, & foube o que paliara, & da feto fer fentido, «Scquam pouco aíli a-

forte quefezera AntonioCoutinho foi proveitaua porentaõ, mandou aleuan-

rielle tí-nta a alegria , que nam cabia de tar o campo, & fe foi Alcácer quebir
prazer, & dixe tantas graças, porque donde delpedio os Alcaides, mandan-
era de feu natural muito graciofo , & dolhes q eltiuetfem preltes peraquan-
muito bom cortefam, que fazia harre- do os mandillí chamar, os quaes def-
bentar com rifo os que alliettauam, & pedidos fe foi pêra Fez, ondeodeixa-
porque as d .imas da villa nam villem remos por agora eltar , & trataremos
aquelles corpos em carne, pêra que doutros negócios que neile tempo paf-

entrailem fem porem eipanto , nem fe- laram em Africa.

C A-
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CAPITULO XLV1II.

Ueccmo el Rt i mandou dom Tedro maf-
carenhas ajondar a boca do rio de Te-
Tuam fera nella jaz,cr hum a fortale-
za,& do que fobi ejie negocio no mef-
mo tempo Lhe elRei dom Carlos ejcre-

i-eo.

DEpois de el Rei dom Carlos de
caltella ter cafada a Infante don-

na Leanor lua irmãa com el Rei dom
Emanuel, lhe veo recado doseifados
de Flandres perque lhe foi necellario

irlle aquellas partes prouer em coufas

que lhe compriam , do que por luas car-

tas deil conta a el Rei dom Emanuel

,

mandandoho viíitar por Monfieur de
]a Chaulxfeu camareiro, &dofeu con-

íelho que depois de o el Rei defpedir

foi tomar el Rei dom Carlos na Cru-
nha , onde fe hauia de embarcar. De-
pois da chegada do qual el Rei dom
Carlos eicreueo ha el Rei dom Ema-
nuel pedindolhe mui afrectuofamente,

que deíle licença a Ioanne Mendez do
efporam, que laandaua porfeuEmbai-
xador , pêra paliar com ella em Flan-

dres por fer pelfoa de que tinha muito
contentamento, do que el Rei fe ex-

cufou,por lho aííi requerer ha molher
do melmo Ioanne Mendez, & logo a-

pos eitas cartas , fabendo el Rei dom
Carlos como el Rei dom Emanuel de-

terminaua fazer huma fortaleza na bo-

ca do rio de Tetuam, & que tinha man-
dado la dom Pedro Mafcarenhas a fon-

dar a entrada, & ver ho pofto onde fe

melhor poderia fazer, lhe efcreueo ou-

tra carta , eltando ainda na Crunha , Da-
ta cinquo dias de Maio deite Anno de
Mil, & quinhentos, & vinte, em que
lhe pedia mui afficadamente, que por
bem da Chriftandade, guarda, & de-
fenlaó dosRegnos delles ambos, man-
dafle fazer aquella fortaleza ho mais
cedo que podelíe, por euitar tantos

males, & damnos, quanto*, os mouros
daquellas partes faziam com fuítas, &
outros nauios per toda ha coita do ef-

treito de Gibahar & fora delle, &que

fe nam eftiueíTe em tempo, pêra o lo-

go poer em obra, ou pêra iilo nam ti-

ueife vontade , lhe deíle licença pêra

ha mandar fazer, aho que el Rei dom
Emanuel reipondeo que fua tençam
era proleguir naquelle neguocio , &
que pêra iilo tinha ja adernado ho mo-
do que hauia de ter. Mas tornando a

dom Pedro mafcarenhas , el Rei o man-
dou com oito nauios latinos fobcor de
ir focorrer Arzilla ,

por hauer nouas que
vinha elReidefeziobrella, o qual par-

do de Lisboa no começo do mes Da-
bril, & por o vento lhe fer contrairo,

foi a Tanger, donde mandou duas ca-

rauellas de fua companhia Arzilla car-

regadas de biicouio , & outros manti-

mentos , & por nam perder mais tempo
fe foi abepra, onde chegou aos vinte,

& dous dias Dabril, & purotempolhe
íer contrairo , eíleue alli dous dias , aca-

bo dos quaes, com dous bargantins

que lhe mandou efquipar Gorrez da
fylua Capitam da Cidade, foi amanhe-
cer a boca do nodeTetuam, & pofto

que a terra fe apellidaffe, por ferem
fentidos dos guardas do rio , naô dei-

xou dentrar com os bargantins, & ba-

teis , & fondar o canal da barra , que
achou de baixa mar em quatropalmos,
& meo , & de preá mar em dez , & den-
troda barra, hum tiro de beíta mais a-

diante, de duas braças largas de baixa
mar, & de preá mar três, & achou que
da banda de Septa de longo do rio era

tudo área teia , & da outra a terra mais
alta feita em ribanceiras a modo de ío-

pal , & do fertão nam pode faber mais,

que dizeremlhe que era a terra mais te-

fa, porque nam oufou de delembarcar,
por hos mouros ja ahi acodirem a re-

pique, & terem ainda por ver o def-

carregadouro , q he huma mea legoa da

boca do rio, no qual achou ja mouros
de cauallo, & de pe, beíteiros, & ef-

pingardeiros, que lhes vinham defen-

der a terra, com tudo defembarcaraõ,
& viram ho fitio, que lhes pareceo mui
bem a todos , por ler terra firme , &
cham, lem nenhum padralto diante,

no qual fitio ahi hum elteiro per onde
entra agoa a humas marinhas que alli

ha»
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ha, cm que fe poderá fazer lugar pêra renhas, &domKmanuel mafcarenhas,
eítarem nauios de remo, &achou que com a companhia que lhe pareceone-
ao lugar, em que fe podia fazer ha for- ceifaria pêra o negocio a que hia, o
taleza chegaria a aguoa da mate de qual caminhando em fua ordem acof-

prea mar de huma banda, & que auia tumada foi amanhecer ao pe da leira,

huma fonte, & agoa doce, & boa em em que nam quis entrar íenam iol íai-

dous, ou três lugares, & que le acha- do, atraueílandoha com muita dilfi-

ria onde quer que a cauallem , & que culdâde, pela aipereza da terra, & o
o efteiro das fahnas le podia trazer ao aruoredo ler tam balto que cobria os
mar per derredor da fortaleza, de ma- córregos, de maneira que lhe foi ne-
neira que chegalfem a ella nauios de celíario fazello cortar com aselpadas,
remo, & que pêra fe fazer ha fortale- pêra aííi poderem paliar adiante. Com
za hauia na terra muita pedra , & ma- eíte trabalho , & com hos caminhos le-

to pêra poderem cozer cal, mas que rem tam eltreitos, & perigolosquepe-
com leuante por pouco que ventafTem la mor parte da lerra foram conlban-
nam poderiam delembarcar em toda gidosleuaroscauallos pelaredea, che-
aquella cotia, haelte negocio mandou garam ao mais alto delia , no que gaf-

ei Rei com dom Pedro Mafcarenhas taram ha mor parte do dia, do cume
António leite, Chriítouam leitam An- da qual vendo todos que andaua mui-
dre Cafqueiro, Diogo de Medina, & ta gente da terra efpalhada pelo cam-
loam Nunez delpont, do que dom Pe- po fem fofpeita de la poderem chegar
dro auifou el Rei per huma carta ef- Chriltãos, foi tanta a alegria que llies

cripta emSepta aos leis dias de Maio, pareceo que tinham ja tudo acabado,
& le foi dalli Arzilla prouer em coufas no que vendo dom Pedro Malcarenhas
que lhe tinha encommendado, donde dixe a domloam , fenhor parecemeil-
íe veo ao Regno a lhe dar a relaçam to como quem corre tormenta, que
do que paíTara nelta viagem, aho qual, quando ve terra fe alegra, elt.ndomais
em chegando, deu el Rei haCapitania perto do perigo do que ho faz no alto
das gales, & galeoens do regno pêra domloam lhe refpondeo, poisfabeide
hir guardar a coita do eílreito , onde certo que eítamos em terra que fe fo-

andou ate fim do veram. ramos fentidos, que cem vilãos de pe
nos desbaratarão, mas ja que Deos nosCAPITULO XL1X. trouxe aqui não a que temer. Paliadas
eítas,&outraspraticas, dom loamdeu

1)e huma entrada que dotnloamCouti- fetenta decauallo aos almocadens pêra
nho,& domTedro mafcarenhas fe- irem diante correr o campo, & pêra
zeratnate alcmdajerrade Be- fim, com íeus cunhados tomou outros

narnares. fetenta com o guiam, & a mais gente
mandou que acompanhaíle a bandeira.

Stando dom Pedro mafcarenhas Nelta ordem fairam da ferra, toman-
em Arzilla determinou dom loaõ do logo os almocadens o caminho de

Coutinho leu cunhado por lho ellepe- Mençara , & Dalinaçar, & o guiam o
dir de fazer huma entrada ate aliem da da boca de Benjrros, na qual corrida

ferra deBenamares, pêra ho queman- tomaram mais de trintaalmas, 6c mais
dou eípiar a terra pelo Almocadem de quatrocentas cabeças de guado va-

Antonio Coutinho , com parecer do cum, & gram fomma de mt.udo,com
qual, & dos Almocadens Artur Roiz, a qual cavalgada fe vieraó recolhendo
& Pêro de Menefes determinou de pêra a boca dobenamares femosmou-
correr ate o campo de Benehamede, ros oularem de os cometer, ao q aco-
Fiquer, Mençara, & Alinaçar, hoque diram os da ferra do farrobo, & os de
aflentado fahio Darzilla leuando con- Raihana.&Benamaçar, que todos na6
figo feus cunhados dom Pedro mafca- fezeram mais que acrecentar a dor ahos

que
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que viam lenar fim molheres , filhos, pefeadores queaforça de remo tom nf-

& parentes captiuus, lem lhes poderem lem Tanger, ou ao menos Alroadraua,
valer, porque aífieltes como o« outros, & delTem a? cartas aos atalaias do cabo,
poíto que todos vielTem ladrando após os quaes achando o vento mais brando
dom Ioam Coutinho , nam oufaram de do que cuidauam quiferam paliar o ca-

o cometer na ferra, nem fora delia , da bo, onde os tomou huma fulta de Te-
qualfaiocommuitotrabalho pelagran- tuam, &por ler juntode terra humdeí-
de afpereza, & difficuldade doscami- tes pefeadores de íeis que eram , per
nhos, o que feito depois de repoufa- nome António grimaldo le lançou da
rem , & darem folga aos cauallos , to- fufta ao mar, & per terra veo ter a tan-

mou leu caminho pêra Arzilla, onde ger, & deu auifo a dom Duarte, deco-
foi recebido com a acuftumada ale- roo a fuíta tomara o caminho de Te-
gria, que fe em taes idas, & tornadas tuam. Com efta noua, por ho cabo fi-

acuftuma fazer aos vencedores. car leguro determinou António daze-
uedo de fembarcar na carauela, afia»CAPITULO L. zada também em duas nãos bileainhas

que nauegauam pêra leuante, & efta-

%)e como indo Ioam Coelho Alcaide mor nam ancorados na Almadraua, neíte
deTanger^ tê/euirmão Aires coelho caminho a acompanharam ioam coe-
fera Arzilla em húa carauella

% fe- lho alcaide mor de Tanger, & Aires
/e/aram com humafttjia de Tetuam, coelho feus primos com irmãos, em cu-
Ês do que Je mjjo pajjou. ja companhia fe foi oGrimaldo que le

laluara a noite dantes da fulta, feita

DEpois delta entrada da ferra de vela em paliando o cabo deraõ com a
Benamares , determinou dom mefma fulta, a qual veo enveltir a ca-

loam Coutinho de ir aSepta em com- rauela lançandolhe logo oito homens
panhia de dom Pedro maicarenhas feu dentro, ao que Ioam coelho, & Aires
cunhado, nas gales de queeracapitam coelho armados de couraças , cnpace-
como fica dito, com que ja andaua no tes, & adargas acodiram cora lanças
eltreito, ha comprir huma romagem nas mãos, & afíim o Grimaldo, que o
que tinha prometida a cafa de nolTa Se- fez em quanto eíle negocio durou mui
nhora dafrica, & porque aíTentaram de esforçadamente, os quaes do primeiro
tornarem por Tanger, Antónia daze- encontro matarão quatro dos mouros,
uedo, filha Danibal teixeira, molher & os outros fe lançaram na fuíta. Em
que fora de Diogo do foueral , fretou quanto leite negocio trataua, o mef-
huma carauella pêra em fua companhia tre, & marinheiros marearam a cara-
fe ir pêra Arzilla, com fuás tias, & ir- uela de maneira que lhe ficou a fuíta a
mãos, donde era natural, & tinha fua re, mas fabendo os mouros pelos que
cala, a qual ftando preítes, com todo fe lançaram da carauela que nam auia
leu fato embarcado, locedeo que com nella mais que três homens que pele-
força de leuante naô poderam as gales jauam, &que hia carregada demolhe-
furgir na barra de Tanger & paliando res, determinarão de a cometer outra
de longo do muro, & couraça da Ci- vez o que fezeram com muito animo,
dade le foram Arzilla, polo que a ca- dos quais em inueítindoa carauela fal^

rauella, poíto que le niíTo muito tra- taram pela proa quinze ou dezaleis
balhaífe, nam pode fair da baia pêra le- dentro, com capacetes lanças , rode-
guir as gales. Dom Ioam coutinho an- las, cc adargas, no que fezeram tanto
tes de chegar Arzilla efereueo perhum como dantes, porque os dous irmãos,
barco de pefeadores, de que era Araez & oGrimaldo, com húa lança na mam,
Lopo afilhado, a dom Duarte, avifan- & hum berneo do braço , os recebe-
doho dalgumas coufas necelfarias ao ram de tam boa vontade, que depois
tempo, & luzam delle, mandando aos da peleja durar hum bom pedaço, ma-
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tarão os mais delles, & os outro; to- Francifco de caftro que ja era tornado

dos feridos le lançaram na fuita, p.-lo do regno ir fobrella, & a deftroir pe-

jnefmo lugar per onde fobiram, aliem ra o que ajuntou a mais gente que po-

deítes começaram outros dentrar pola de, de que a mor parte era do xeque
popa da carauela, o que lhe o mettre, Melique, que era mui bom caualeiro,

& marinheiros defenderam com tanto & leal valFallo dei Rei dom fcmanuel,
animo que nenhum delles ouíoudeío- com a qual companhia foi amanhecer
bir, oGrimaldo como era valente ho- hum dia fobrelta villa, & a entrou, &
mem, òc ucordado, nam leíqueceoem matou , & captiuou os mais dos moia-
os mouros le lançando da. carauela pe- dores delia, & com elles tomou todo-

la proa, de tomar o f >gam que eitaua los mercadores chriítãos que alli reli-

cheo le brafas , 6c cin^a, 6c o lançar diam, de que os mais eramGenoeles,
demro na fuita , com que matou algús, & Caitelhanos , os quais todos trouxe

& ferio outros & outros togou de ma- ao caltello de banda Cruz, com mui-
neira que tomaram por partido alar- tos chriítãos captiuos , que achou na
garife , leguindo com tudo a carauela villa ha que deuliberdade, osque mor
asfetadas,& efpingirdad*s. Os capi- damno fezerarn, cc maisgentematarão
tães das duas nãos bncainhas vendo o na tomada deita villa , foram os mou-
que pairaua lhe acodiram com os ba- ros de Melique, por eílarem magoa-
iteis, mas foi a tempo que ja a fuíta an- dos dos muitos dannos , que recebe-

daua de largo, a qual em os vendo íe iam dos moradores delia. Deite feito

fez na volta deLarache, peloqueíem auifou logo dom Francifco el Rei dom
acharem ja quem lho podelie eltoruar Fmanuel , fcreueudolhe que lua Alte-

atoaram a carauela, & a leuaram as za lhe mandafíe o que hauia de fazer

nãos , onde lhes fezerarn muito boa daquelles mercadores Chriítãos , que
companhia & mandaram curar os fe- tomara , porque os moradores lhos

ridos, dosquaes o que mais feridas, & pediam para os venderem em leilam,

mais perigofas ouue foi oGrimaldo, o & leuarem a parte que lhes eouhelie,

que feno os poferam na almadraua, como fezerarn dos mouros que alli ca-

onde dom Duaite veo por elles , & ptiuarão, que por taes fe podiam eiti-

hos leuou per terra a Tanger, & a ca- mar, pois viuiam em fuás terras, òc

rauella os leguio per mar de longo da tratauam com elles em mercadorias

coita. defefas , como fe lábia por certo , ao
que lhe elRei refpondeo que os tiuef-

CAPITULO LI. le a bom recado, & roandaffehumdel-
les ao regno, com procuraçamdosou-

*De como dom Francifco de Cajtro ca- tros, para tractar feus negócios na cor-

fitam do cifello de /anila Cruz, no te, & fe fazer niilb, o que folfe rezam,
cabo deGuer foi Jobclla villa de &jultiça, o. que alli fez, mas como ef-

Turoqnquo,& a tomou. te negocio depois paliou, & a íenten-

ça que lefobriífo deu, eu nam pude al-

A Villa deTuroququo, fendo dom cançar, nem faber das peiroas que la

Francitco de Caltro capitam do eitauaõ nelte tempo, & depois eltiue-

cabo de guer , era de tanto trato , que ram ate que os mauros depois do ta!e-

allem dos mouros que alli vinham fa- cimento dei Rei dom Fmanuel toma-

2er fuás mercadorias , eltauão nella por ram eíta villa do cabo de guer per com-
eite refpeito muitos chriítãos, & por- bate.

que os mouros defta villa, & da com-
marca ao redor vinham muitas vezes

correr o cabo de guer , em que faziam

danno, aífim aos Portugueles, como
ao* mouros de pazes, determinou dom

CA-
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faros, gado meudo, & aues hai minasCAPITULO LU. douro prata, & todolos metaes, mui-
to lacre , & bom , & os melhores robins

Z)<? que António correafajfou na via- de toda a índia, & muita outra pedra-

da? que fez a Malaca , &/>egu
t

Ç*> ria, como efpinellas, C\:çafiras,& dou-
do que em Malaca aconteceo ate que iras calidades, he muito viçoia, & de
tornou , {§ do que ahi fez depois de muitos mantimentos, as cidades & vil-

cbegar ate fe ir fera índia. las faô cercadas de muro de pedra, &
ladrilho, com luas torres, & cubellos,

COaio atras fica apontado, o Go- vendem o peixe daguoa doce viuo,

uernador Diogo lopez defequei- como fe faz em França, Flandres, ln-

ra defpachou António correa para Pe- glaterra, Alemanha, & outras prouin-

gu , aoqual regno os da terra chamam cias deuropa, a gente he baça , & de
tíagou, a quem deu regimento, que fe meam eftatura as molheresandaõmui-
Malaca per onde auia de ir eftiuelTe to bem atabiadas, & fe tem em muita
ainda cercada que nam pafTaíTe ate o conta, & poibo que fejam baças, fam
cerco fenam aleuantar , & em todo o fermofas, de bom geito, ik parecer,
que podelle ajudalle Afonfo lopez da tem muitas armas para guerra, poílo
corta capitam da fortaleza, pêra efta que elles fejam fracos, &couardos, &
viagem lhe deu três velas de que os ilto lhe caufa ferem muito dados a vi-

outros capitães eram António pache- ços, fam gentios os mais delles, ai na
co, que hia prouido da Capitania de terra alguns mouros mercadores, mas
Malaca, & Franciicodeíequeira, com o Rei he gentio, as cafas doraçaó cha-
eftas três velas, em que iriam cento, mam varellas, que fam do modo das
&cincoentafoldadosPortuguefes par- dos Chins, tem mofteiros de frades,

tio AntoniocorreadeCochima vi.dias & freiras , que viuem em muita abfti-

de Maio, do anno de M, D. xix, & che- nencia. Depois de António correa che-
gou a Malaca a tempo que a fortaleza gar a cidade de Martabao, que he hu-
eftaua em tamanho aperto, que fora ma das principaes do regno onde fe

difficultoío podei li defender dei Rei fazem as talhas que chamam Martaba-
de Bintam fe elle naro viera porque a nas, & outra muita louça de porcela-
tinha cercada per todUas partes, & na, mandou por Embaixadora el Rei
feita a tranqueira , & fortaleza do rio que entam efraua na cidade de Pegu
de Muar, com que tolhia virem manti- António paçanha natural da villa Da-
mentos a cid.de, do que fe caufou ta- lanquer & por fecretareo da embaixa»
manha fome, que a medida darroz a da Belchior carualho, os quaes com a

que chamam ganta , que poderá leuar mais companhia que leuauam de Por-
huoia canada valia hum cruzado, & a tuguefes foraó bem recebidos dei Rei,
canada do vinho outro tanto , ao que que fabendo o a que hiam, hos defpa-
íe ajuntara eltar Afonfo lopez muito chou logo mandando com António pa-
doente , mas com ha vinda Dantonio canha hum facerdote homem de mui-
correa, que porefte refpeito fe allide- ta authoridade, a que chamam Rolis,
teue dous mefes , os imigos tomaram &o çamimdebelgamque hehuma das
por partido deixarem ho cerco, oque principaes peííoas defua cafa, quede-
feito, & a cidade prouida de manti- pois de ferem em Martabao aíTenraraó
mento fe partio pêra Pegu, onde com pazes, & amizades com António Cor-
bom tempo chegou ha cidade de Mar- rea em nome do íeu Rei , de que feze-
tabao, aostrinta dias deSeptembrodo ram contraftos, jurados, & lolemni-
meOno anno. Neíte regno de Pegu a zados, em que Antoniocorrea feobri-
muitos ÍLlephantes, & grande cantida- gou em nome dei Rei dom t.manuel,
de de ceruos, porcos montefes, & ou- a fe manter , & guardar o que fe an-
tras alimárias brauas, cauallos boisbu- trelles affentara, do que deu hum ef-

Xxx tro-



544 Quarta Parte da Chronica

tromento pubrico, & da parte dei Rei fendo a mea legoa das nãos por o ven-
de- Pegu fe deu numa lamina douro do to nem a maré lhes feruir foraó alcan-
Umanho de numa folha de papel, em çados de três lancharas que fairam do
que o contracto eftaua eícripto em le- rio de Pacem , com muita gente nobre,
trás efcolpidas ao boril, que fe entre- & bem armada dequeeracapitamhum
gou a António correa, o que aíli allen- lao muito esforçado, per nome Raia
tado os noíTòs como amigos andauáo çudameci, os cinco que hiam no ba-
pela terra fazendo feus negócios tara tel vendo que da nao lhes neõ podiam
ieguros,comoosmefmos naturaesdel- acodir, pondo fua eíperança em Deos
la , no que continuaram ate o mes de determinados de morrer antes fe lei-

lunlio do anno de M. D. xx. que lhes xarem captiuar, emalanchara capitai-

leruio o tempo para íe tornarem, em na chegandoaeíles, obarbeiroqueera
que Aotonio correa fe fez avela ca- muito iorçofo de braços aferrou Delia

minho de Malaca, com cinco jungos pola proa ( porque aíli tinham orde-
carrega los de mantimentos, que foi a nado que ofezefle) & os quatro entra-

melhur mercadoria que poderá naquel- ram na lanchara, com tanto esforço,
le tempo trazer a Cidade por delles a- que as lançadas fezeraó laltar muitos
uer muita falta. Nefte tempo em que na agoa, & mataram outros que fehiaó
foi a Pegu, & veo porque el Rei de recolhendo para a popa, onde a peleja

pacem íe aleuantara contra os Portu- durou hum bom pedaço, ate que os

guefes, & mandara matar os que eita- mais delles morreram, & os outros fe

uam na Cidade de pacem, que feriam lançaram aomar, dos quais oderradei-
obra de vinte cinco, & tomarafazen- ro foi o capitão Raixçadameci mal fe-

da que alli tinham, & ter morto o Rei rido, que antes que de todo fe afogaf-

que era noílo amigo: & feaffenhorear fe, matou com hum traçado quatro ou
do regno como tyranno , determinou cinco dos feus , com delpeito de lhe
Garcia de Sa, que feruia de capitam fogirem do modo que o fezeraó, fen-

de Malaca como fica dito, de mandar do elles mais de trezentos, & os nof-
Eraanuel Pacheco em numa nao bem los tam poucos, as outras duas lancha-
efquipada, & artilhada para que an- rasque vinham atras, vendo tam fubi-

daíTe entre o porto de Pacem , & A- to eitrago nam oularam de chegar ao
chem, & defendeffe a entrada aos que batel, & parece que quis Deos laluar

a elles quiieilem ir, porque porentam eltes homens, porque fe eílas lancha-

nenhúa guerra podia fazer mor ha eite ras lhes chegaram fo na fua milericor-

Rei que vedarlhe os mantimentos que dia eítauam fuás vidas , porque elles,

vinham de fora, & eítoruar os pefca- nem poder, nem forças tinhaõ ja pêra
dores que nam í ai 11em ao mar, o qual fe defenderem, polto que foram mui-
andando aíli correndo elta coita com tos mais, por quam feridos, & canfa-
defejo daguoa frefca mandou o batel dos eítauam , com tudo elles atoaram
ha terra com cinco Portuguefes, afo- a lanchara, & a leuaram anão, &dahi
ra os remeiros , eltes foram António a Malaca, onde fe pos em terra debai-

paçanha, Ioam dalmeida de quintella xo de húa alpendorada, que lhe Ema-
ambos davilla Dalanquer, António de nuel pacheco mandou fazer, por me-
vera da cidade do Porto, Francifco moria do milagre que Deos fezera por
gramaxo, & o barbeiro da nao, feita aquelles cinco homens , que foi caufa

a augoada no rio de lacapari, donde a dei Rei de Pacem pedir paz , & refti-

nao ticaua de largo mais de huma le- tuir a fazenda dos Portuguefes que ma-
gia, en começando ho batel a decer taram em Pacem, a qual paz aílentou

pelo rio , veo huosa infinidade de gen- com Emanuel pacheco , & confirmou
te q r~ de hima banda, & da outra bs depois com Garcia de Sa mas tornan-

dalauan mil de frechadas, & pedra- do a António correa depois que foi em
ris com tudo elles fairam do rio, & Malaca vendo que el Rei de Bintam

con-
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continuaua na guerra, fazendo muito tou, & captiuou muitos dos que nella
mal da tranqueira que tinha no rio de ílauaó, porque os outros fogiram pêra
iMuar, fe ofrereceo a Garcia deSa pe- Pado com o capitão que elRei deBin-
ra ir ibbrella, cS. lobre o lugar de Pado, tam alli tinha , que era hum dos prin-
& deltroir huma coufa, & outra, para cipaes deíua caía, na tranqueira acha-
o que lhe deu entre nauios redondos raó mais de vinte peças dartelharia de
carauellas, fuítas, lancharas, & huma bronco, de que alguma fora noffa, &z
gale com hum bargantim trinta velas, outro defpojo de pouca eltima. Anto-
de que eram capitaens afora elle dom nio correa como boro , & esforçado ca-
Rodrigo da íylua , Duarte demelio, pitam determinou no meimo ínltante
Duarte furtado Duarte coelho, Anrri- de fobrefaltear el Rei de Bintam, pe-
que leme, Emanuel pacheco, Francif- lo queleixou na boca do eíteiro Duar-
co de fequeira , Carlos carualho Dio- te de mello no leunauio, comalgumas
godiaz, ChriítouamdiaZjRui nu r dez lancharas pêra guardarem o paífo, &
Iam íalgado, & Bertholameu dafonfe- recolherem a artelharia, & elie na lua
ca, que hia por capitam das lancharas gale com os outros nauios entrou por
de Malaca, com eíta frota, em que An- elle arriba, o qual paliou com muito
tonio correa leuaua cento, &cincoen- trabalho pelo achar todo atrauelTado
ta Portuguefes, & obra dequatrocen- daruores, que el Rei mandara cortar,
tos foldados Malaios, entrou pelo rio & lançar nelle de huma, & da outra
de Muar, que he bem pouoado de hu- parte, com tudo elle chegou ao lugar
ma, ceda outra banda , & cuberto dar- de Pado, ondepoltoque achaffeelRei
uoredotambaíto, & tam alto, que qua- com feus Elephantes, & gente poftos
li nam vem o ceo os que por elle vam, em ordem de fe quererem defender
por efte rio acima obra^de féis legoas laio em terra, leuando diante abandei-
cae nelle hum eíteiro que vem de Pa- ra Real de que era alferez Afonfo va-
do, na boca do qual tinha el Rei de lente, & traciou o negocio de manei-
JBintam feita nua eítacada de duas fa- ra que el Rei com medo fe acolheo
ces, que guardauam muitos foldados indolhe os noíTos nas coitas matando*
com receo que os Portuguefes o fof- & ferindo muitos , ate que António
fem cometer a Pado , onde refidia ha correa lhes mandou que não feguiffem
mor parte do tempo por caio deitas mais adiante por nam faberem aterra
guerras, efta eítacada tomaua todo ho recolhidos todos, António correa ar-
canal per onde fe podia nauegar o rio

,

mou alguns caualleiros a porta dos pa-& no meo tinha huma porta de grades cos dei Rei após o que mandou fa-
que íechauam de noite, per onde fe quear o lugar, & porlhe o fogo, & as
feruiam hos que vinham pelo eíteiro lancharas, & outros nauios, que fe-
de Pado ao rio, pêra dentro da qual fe riam mais de cento, que eftauam no
recolhiaô também as lancharas dei Rei eltreito,emque auia algumas dapelToa
de Bintam , por eíhrem mais feguros dei Rei, muito bem lauradas , & dou-
dos rebates que lhe os Portuguefes mui- radas, de que leuou duas a Malaca
tas ve^es dauam. Antes que António com muitos captiuos que tomou neíte
correa chegaíTe a efta tranqueira a man- lugar, & na tranqueira

, que também
dou efpiar em hum barquete per Geor- ardeo toda , como a villa de Pado. De-
ge mefurado que lhe trouxe nouas que fte desbarato ficou el Rei tam enuer-
nella auia muita gente, & que lhes ou- gonhado, & debelitado de gente , &
uira dizer que eítiueílem alerta , por- fuftalha que logo fe foi pêra Bintam
que os Portuguefes auiam de irfobrel- pelo que fe fezeram em Malaca gran-
les , o que fabido aíTentou com os ou- des feitas, dando todos muitas graças
tros capitães o que feauia de fazer, & a Deos poios afli liurar defta guerra,
em rompendo a alua deu na tranquei- de que recebiam todolos dias tanto
ra tam defubito, que a entrou, &ma- damno , que quaíi fenam podiam va-

Xxx ii ler,
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ler, embufear modo pêra fe poderem
guardar dos aflaltos & entradas que lhes

elte Rei fazia pelo mar, & pola terra,

da qual cidade , deixandoa António
correa farta, abaftada, & pacifica, le

fez a vela perà Índia, onde , afíim do
Gouernador, como de todolos Portu-
guefes, & amigos foi fettejàdo como
o elle bem merecia, pela muita honr-
ra, que nelta viagem ganhou.

CAPITULO LI1I.

*Dc como as Rainhas de Coulam % Ç£> Co-
morim mandaram cercar afortale-

za de coulam SS do que Jc nijfo

Çajfott.

HEdor rodriguez , que (como atras

fica dito) começou de fazer a for-

taleza em Coulam, & tendo a quafi a-

cabada mandou dizer a Rainha qcom-
prifTe com elle algúas coufas a que eTa

obrigada pervertude do contracto das

pazes , das quaes ha de mor foltancia era

a fatisfaçam da fazenda que fe tomara

quando mataram António deSa, & de

fetenta bahares de pimenta, que deuia

per quebra do pelo que ella , & feus of-

ficiaes fe obrigaram a pagar íobreítes

negócios ouue recados de huma & da

ojtra parte, ate que a Rainha de Cou-
lam aconfelhada dos mouros , & dal-

guns gentios determinou de tomar ha

fortaleza per treiçaô, ao que fe lheof-

fereceram três Naires irmãos , que vi-

viaõ junto da mefma fortaleza com
quem Hector roiz per elte refpeito ti-

nha grande amizade , & de que fe ja fer-

uira em algumas coufas , eltes erão V ni-

rei pulabalam, Pullagoripo, Coulego-

ripo, que entaõ feruiaõ a Rainha de

Comorim. Mas como elte negocio

nam fobceielTe a vontade da Rainha
de Coulam nam fe atrevendo fo a co-

meter a fortaleza fe aliou com a de
Comorim, & feitos feus contratos da
parte que cada huma auia de leuar da

fazenda, & refgite dos Portuguefes,

ajumaram perto de vinte mil homens
de que deram a capitania a eltes três

irmãos, os quaes em mui boa ordenan-

ça vieram cercar a fortaleza , no mes
de lunho, em que naquellas partes he
a força do inuerno, pelo que lhe nam
podia vir (ocorro de Cochim fe nam
com muita dirriculdade , depois dal-

fentado o cerco, & terem lançada pe-

çonha nos poços , <& mortos alguns

eriítãos da terra que viuiam ao redor

da fortaleza, a começarão deleruir as

bombardadas com que faziam afTaz

damno , com tudo os de dentro lhe

refpondiam de maneira que matauaõ,
& feriam muitos delles, porque vare-

jauim os tiros pelo campo, onde ain-

da andauam a defeuberta , por nam te-

rem acabadas as cauas , & foliados , em
que fe auiam de recolher. Deite nego-

cio auifou Hector roiz per terra dom
Aleixo de menefes , que eftaua em Co-
chim feruindo de Gouernador , em
abfencia de Diogo lopez ("porque quan-

do iíto aconteceo era elle ido ao mar
Darabia ) fazendolhe faber que na for-

taleza com feu genrro Duarte varella

nam auia mais que trinta homens , de
que os cinco eítauam doentes, & que
nam tinha outro nenhum mantimento
fe nam aroz, & muito pouqua poluo-

ra, o que fabendo dom Aleixo defpa-

chou logo dom Afonfo de Menefes,
feu iobrinho, filho do Conde de Can-
tanhede, em huma fuíta, com obra de
vinte, & cinco foldados portuguefes,

befteiros & efpingardeiros, o qual em
chegando a Coulam fe lançou dentro
na fortaleza com a gente que leuaua,

& a fuíta, porque os imigos a esbom-
bardeauaó de terra, tornou a mandar
com os remeiros pêra Cochim, palia-

dos três, ou quatro dias depois da vin-

da de dom Afonfo , os imigos vieram
cometer a fortaleza determinados de
darem affalto, & porque Heftor roiz

os vio encaminhar perà porta, temen-
do que a quebralTem com machados,
& outros engenhos que traziam , fez

poer lobreas guaritas muitos penedos,

& panellas de poluora , pêra os ferui-

rem, fe chegafTem, o que feito man-
dou abrir ha porta de par em par , fi-

candoellenopateo defronte delia com
vinte homens, o que vendo os imigos,

mu-
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mudaram ho prepofito com que vi-

nham, pondoííe as frechadas, &efpin-
gardadas, & bombardadascomosnof-
los , que lhes pagauam na mefma moe-
da, do que eltiueraõ mais de duas ho-
ras, acabo das quaes fe recolherão as

eítancias,com lhes matarem trintaho-
raens, & elles hum Português, depois
deite combate deram os imigos outros

,

com os mais dos dias lançarem na for-

taleza pailante de cem pellouros de
bombarda, de que auia alguns de fer-

ro que pefauam dez arratens, com tu-

do os noilbs naõ leixauaó de fair mui-
tas vezes fora a cortar os palmares que
eíkuam junto da fortaleza coufa que
os imigos fobre todas fentiam por o te-

rem por grande afronta, iítofe fazia as

mais das vezes na. parte onde era a ef-

tancia de Matanatriniri , hum dos ca-

pitães defte cerco, ao que elle refeítia

como muito bom caualeiro fazendo re-

colher os noíTos algúas vezes mais de-
preflfa dó que queriam. Neíte tempo
lançou Hector roiz huma cilada detrás

de huns vallos de beíteiros, & efpin-

gardeiros, após os quaes mandou ha
Duarte varella, que tolVe com dez, ou
doze homens cortar os palmares da
parte da eltancia de Pulagoripo , ao
que elle logo acodio com a mor parte

da fua gente de que os que eítauaó na
cilada lhe mataram fete, ouoito, com
tudo elle feguio adiante, fazendo re-

colher Duarte varella pêra a fortaleza,

o qual por fe ver muito apertado fez

volta aos imigos , na qual hum efpin-

gatdeiro , per nome Symam Aluarez
vazou de hum tiro ambalas coxas a Pu-
lagoripo, de que logo cahio , ao que
acodiram Duarte varella, Luisalvarez

efcriuam da feitoria, António ferraz,

António da coita , Diogo de gouuea,
loam lourenço, & outros pêra o toma-
rem prefo, fobre os quaes vieram tan-

tos dos imigos pêra defenderem feu

capitam quetiueraô aíTaz que fazer em
fe irem recolhendo paflb a paflb, le-

uando fempre o rofto nos imigos, que
neíte debate deram huma cutillada pe-

la folia de hum pe a Duarte (varella, &
Afonfo ferraz foi ferido de três feridas

de que depois morreo-, & António da
coita de duas frechadas, & os outros
fairam os mais delles feridos, & aílim
chegaram a fortaleza com aiíaz traba-
lho, mas nem por íflbdeixauamosnof-
iosdefair a cortar has palmeiras como
o dantes faziaõ, de que as mais das ve-
zes era capitão Afonfo de meneies em
que fempre fe trauauam efearamuças
com os imigos, os quaes depois dete-
rem cercada a fortaleza quafidous me-
ies defenganados de a poderem tomar,
& por as Rainhas terem auiío por ter-

ra que dom Aleixo mandaua maisfo-
corro, ordenaram de pedir paz a He-
ctor roiz, do que elle logo deu auifo
a dom Aleixo que fobriíio mandou a
Coulam Diogo pereira , & com elle

dous mouros de que fe confiaua per
nome, Cherina marcar, Patemarear,
os quaes depois delia ferem elles, &
Hector roiz fezeram huns apontamen-
tos que foram aprefentados as Rainhas,
nos quaes Ipoíto que fe logo nam to-
maffe conclufam, nem por iílb fe dei-
xou de aífentar a paz, o que acabado
fe aleuantou o cerco , com ellas ficarem
muito contentes , offerecendofíe no
que nellas foffe a tudo o que comprif-
fe a feruiço delRei dom Emanuel.

CAPITULO LIV.

*Do que aconteceo a Gregório da qua-
dra de/no tempo que foi captiuo no
regno T>àdem ate acabarfua vi-

da em religiam.

A Trás fica dito, como perdefaftre
hum bargantim de que era capi-

tam Gregório de quadra, que andaua
com Duarte de lemos capitam geral
do mar Darabia, fe perdera da com-
panhia. Eíte btrgantim leuou o mar a
Zeilla, fem per caio da grande çarra-
çam que fazia faberem pêra orníe na-
uegauam, onde foram tomados rodo-
los Chriítãos, que nelle hiam , & os
mais leuados ha el Rei Dadem que en-
tam eftaua em Zibit, Cidade principal
de feu regno , homem cruel que trafta-

ua mal os captiuos, de que tinha mui-
tos
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tos de diuerfas naçoens. Files Portu- pedido Gregório da quadra dei Rei
guefes mandou meter em huma maz- tomou feu caminho por delertos, fem
morra, em que tinha muitos captiuos, faber per onde hia ate lhe faltar o far-

onde fe Gregório da quadra, conl- <iel,&acabaça, em terraquetudoeraó
trangido da neceílidade, enllnou a fa- medons darea íblta, onde apartado da
zer carapuças de pedaços de pano de fome , & aliado da quentura do iol pos
cores que vendia, & diíTo alem da ra- os giolhos nochaõ, pedindocoromui-
çaro que lhe dauam fe mantinha, & a- tas lagrimas aDeosperdam de íeuspe-
codia aos companheiros. Paliando aí- cados, fazendo conta que tinha acabo
fim efta vida alguns annos, veo hum o dilcurlo de fua vida, & feita lua ie-

Rei vezinho a eíle de Adem fezerlhe pultura nas aues do ceo , & alimárias

guerra, emque ovenceo, desbaratou, da terra, pois morria em lugar onde
& tomou amor parte doRegnodizen- nam podia ter outra, tilando neltas an-
do que lhe pertencia per direito, ho guftias.milagroiamente foi arrebatado,
qual era homem mauiofo, & carido- &leuadodope de hum grande outeiro
ío, pelo que huma das primeiras cou- darea onde eltaua lamentando fuavida,
fas que tei foi dar liberdade a todolos o qual polto alli no cume delle olhou
captiuos que o outro tinha, entre os pêra outra banda, & vio hum camello,
quaes aconteceo a forte a Gregório da & hu homem hum pouco mais adian-
quadra, & a cinquo dos Portuguefes te, pêra o qual fe foi o melhor que po-
que fe com elle perderam , porque os de, mas antes que chegalTe aelle, def-

outros eram ja mortos, ho qual (por- cobrio muita gente , & camellos que
que aprendera eílando captiuo muito eram de huma cafilla que alli eílaua to-

bem a Arauia) diílimulando fer reli- mando augoa , pêra os quaes encami-
giofo na fecta de Mahamed teue taes nhou logo pedindolhes que lhe focor-
meos , que per fua fengida fanétidade relTem com alguma coufa pêra comer,
veo a noticia dei Rei, que como era o que lhe deraó perguntandolhe pêra
Tiomem bem acondiçoado, & amigo onde hia, o que lhes contou, do que
de Deos fegundo fua crença lançou eílimaram todos, olhando a feu trajo,

mam delle, & o leuou configo a cida- que era algum homem fancto, & por
de de Medina, onde eftam os oíTos de tal lhe fezeraõ muita caridade, & ole-
Màhamed, ha qual romaria el Rei ti- uaram em fua companhia a Babilónia,
nha prometida aquella cafa , fe lhe donde íe veo a Baçora , & dalli a Or-
J)eos deife victoria de feu imigo. Ao mui em companhia de mouros , cui-
tempo que el Rei chegou a efta cidade dando que era Caciz , ou Ermitão A-
auia dous dias que partira a Cáfila de rabio. Chegado a Ormuz dom Garcia
Damafco, pelo que Gregório da qua- coutinho , que entam era capitam da
dra , defejando de paliar a índia fob fortaleza lhe fez muita honrra, & bom
wr de ir vilitar os oiros dos netos de gafalhado, dandolhe logo embarcação
"Mahamed que eitam na períh , pedio pêra a índia em nãos que llauam preí-

a el Rei que lhe deixalle leguir a Ca- tes pêra partirem, donde veo ter aeíle
fila, pêra ir com ella ate o mais acerca regno no anno de mil, & quinhentos,
que podeíle da cafa em que aquelles & vinte o qual deu tam boa rezam a
corpos eftam íepultadc», o que lhe el el Rei dom Emanuel do que vira, &
Rei concedeo de ma vontade , huma paliara & enlorraações que tinha das
por lhe ja ter alguma afeiçam cuidan- pellbas com que tiuera pratica, otem-
do que era homem religiofo, & a ou- po que fora captiuo, &. fe contrafeze-
tra porque fabia que era quaíi impof- ra religiofo, tanto das coufas da pro-
livel poder chegar a carilla, com tudo uincia da Arábia, como da Ethiopia,
importunado delle lhe deu licença, di- onde domina o preciofo loam Rei, He
nheiro, & mantimento quanto elle po- Emperadordo Abexi, & de hum gran-
de letur em hum fardel, alli que dei- de lago, que a nas fuás terras donde fe

diz
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diz que fae ô Nilo, & o Zaire, & ou- amizade daquelle Rei do Ahexi
, que

tros grandes rios, que el Rei por le lhe por ter melhor modo de o comunicar
orierecer a iífo o mandou ao regno de lhe auia de ir tomando feu regno pou-
Congo pêra dahi ir per terra aquelle co, a pouco, & de todolosque habi-
lago, & delle acoite do Rei do Abexi tauamentrelles ambos, ate chegar ahos
delejofo dachar modo de poder co- limites do outro, do que mouido el
municar elle príncipe per fuás cartas, Rei naô fomente o nam quis leixar le»
& meliageiros mais a meude do que o guir feu caminho , mas antes ho man-
podia fazer per via da índia pêra quem dou logo pêra Portugal com a reiolta
lhe deu cartas de credito, & inltru- das cartas dei Rei dom Emanuel, o qual
çóes pêra com elle tractar fobelaguer- achou morto, pelo que enfadado ja dos
ra contra o Turco, & fortalezas que trabalhos do mundo le meu o frade na
tinha prefopolto fazer na coita domar ordem de Iam Francilco dos capuchos
Darabia, 6c daEthiopia. Partido Gre- defcalços, onde acabou fua vida como
gorio da quadra de Lisboa, ho nauio bom, & catholico chriítam, & tal ho
em que hia foi ter a barra do rio Zai- foi antes dentrar na religiam

, porque
re, que rega boa parte do regno de no tempo que o elReidelpachou pêra
Congo : & he hum dos mores que fe elta viagem de Congo, eu o comuni-
labe em todo ho mundo, porque cor- quei alguns dias, & em luas praticas
re tantas prouincias, &hetaó largo na conheci delle fer temente a Deos , do
boca, em que fae aomar que de huma que deu claro teltemunho na vida que
banda a outra fe nam ve ha terra , che- tomou pêra de todo acabar em feu fer-
gado a cite porto fe foi per fuás jorna- uiço, fora dos trabalhos deite mundo,
das a corDe dei Rei de Congo que ef- dos quaes elle paliou aíTaz em quanto'
tauadalli pelo íertam, íefenta legoas, viueo , legundo lho eu muitas vezes
a quem deu as cartas que lhe leuaua ouui contar.
dei Rei dom Emanuel. Efte Rei era ho
primeiro Rei Chriltaõ daquelle regno, CAPITULO LV.
de quem tenho tratado alTaz neíta

Chronica, o qual naquella linguoa fe 'Dalguns rebbliços que pajfaram em
chamaua Mobemba amofinga, q quer Cajteila depois da partida dei Rei
dizer Mobemba filho de Amofinga, dom Carlos pêra Flandres, & da a-
porque tem os Reis, & fenhores da- juda favor , ££ confelho que el Rei
quella prouincia por coftume tomarem dom Emanuel a iffo deu.
os fobrenomes dos pais , vifauos , &
três auos pela parte mafcolina, &o "T Alecido ho Emperador Maximi-
fem por grande honrra, & primor. JP liano, auo dei Rei dom Carlos, el-
Gregório da quadra foi mui bem rece- le per confelho ,' & parecer de todolos

;o, & agatalhado dei Rei mas nam eirados de caltella, & afli por ler cha-
Ihe refpondeo logo aos negócios aque mado pelos de Flandres, como fica di-
hia, porque o nam quis fazer fe nam to, & algús dos electores do império,
com- parecer dos de feu confelho, que paliou aquellas partes, onde foi electo
eram Portuguefes, os quaes trazia fem- Emperador com afias dificuldade, por
pre contigo por fe fiar mais delles que el Rei Francilco de Valois primeiro
dos feus naturaes , mas pofto qae foi- Rei de França do nome trazer fobiií-
lem portuguefes, refpeitando pouco lo pratica com os eletofes 1

, pelo qual
ao bonzello de feu Rei natural, acon- relpeito tinha mandado grandes pie-
lelharam a el Rei de Congo que per fentes de dinheiro aquelles que os qui-
nenhum modo deixaffe fazer aqielle feram aceptar, prometendolhes alem
ciminho a Gregório da quadra porque deites outros maiores com tudo dom
le o defcobriíTe, foubefíe de certo que Carlos por fer Archeduque Dauftria,
defejaua el Rei dom Emanuel tanto a onde de muitos annos a elta parte an-

i da
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da a lobceiíam dolmperio quafi como nha donna loanna mai dei Rei dom
coufa hereditarea, foi electo na villa Carlos, &. adernaram lua liga, de que
de francford , aos de/oito dias de lu- lobcederam muitos males, mortes,
nho deite armo de Mil, quinhentos, & roubos, & facrilegios que por leiem

vinte, Spbreita ida tez, el Rei dom Car- taes , & tantos deixo de os efjreuer.

los cortei emCaitella, emquealemde neíta Chronica , a qual nam amuem
ter pedidas outras grandes ajudas de outras particularidades lenam as que
dinheiro que lhe foram outorgadas, tocam aos regnos, & lenhorios do Rei
quis de nouo pedir outras muito ma- de que tracta os aucíores puncipaes cc

lores, o que lhe foi contrario, per ai- cabeças deitas vniões foiam dom An-
guns dos procuradores das cidades, & tonioBilpo deçaraora, & eíle loatn

villas, entre os quaes o principal foi de padilha que era filho dePerolopei
loam de padilha procurador da cidade de padilha homem mui nobre, cc bem
de Toledo, natural da mefma cidade, aparentado, & da criaram dos>Reis de

que pn eite reípeito íe defpedio das caitella. Sobelos negócios deitas comu-
cortes, (em tomar concluíam em na- nidadeselcreueram a cl Kei dom toma-

da, &le tornou a Toledo o quefaben- nuel Adriano Cardeal dcTortofa, na-

do cl Rei o mandou chamar per três tural de Vtreque na prouincia de Sti-

vcz.es, comtencam de o caítigar, mas cht que foi depois Papa, & oCondef-
elle pelos melhores modos, & meos tabre , & Almirante que ficaram por

que pode dilatou fua ida ate o fcmpe- regentes dos regnos de Caitella , &
rador partir da Crunha , onde fe em- Leam, & alli lhe efcreueram os da li-

barcou pêra Flandres, & porque o que ga delta junta , & comunidades pelo

fe deuulgou em Toledo deltas vezes Adaiaro da Se da cidade de Auila, pro-

que el Rei mandara chamar loam de thonotario, dandolhe credito dembai-
padilha foi que na derradeira manda- xador offerecendolhe os regnos de Caí-

ua, que lho leuafíem prefo , aíTenta- tela, & Leam, fe os quilelle aceptar,

raó, aliiosgouernadores, como os no- aos quaes elReireípondeoaconlelhan-
bres, & populares, de antes fe aleuan- doos que deuiam de evitar osinfultos,

tarem contra el Rei que leixarem tirar & males que le per fua caufa faziam

,

Joam de padilha da cidade, a eítes de rogandolhes, & encommendandolhes
Toledo fe ajuntaram logo outras cida- que foirem leaes a el Rei dom Carlos

des, & villas, induzidos ha quererem leu fenhor natural,& ao Cardeal, Con-
libcrdade, com determinaçam de ta- deítabre, & Almirante fe otTereceo

zerem comunidades perque fe regei- contra os rebeis , os quaes elles dahi a

íem ao modo dosSoiços, & de todo le poucos dias desbarataram, com ajuda,

tirarem da obediência, que eram obri- &fauor dei Rei, artelharia poiuora, cc

gados ter a feu Rei, aho qual tinham cincoenta mil cruzados que lhes em-
ja particular ódio, por fe reger, &go- preftou, fem querer tomar em penhor,
uernar por Alemães , & Flamengos, villas, &caitellos que lhe o Condelta-
fem ter a conta que deuia com os fe- bre daua luas próprias, eitimadas em
nhores caualleiros, fidalgos, cc pouos cem mil cruzados, por cafo deitas co-

de Caílella. Sobreltas , & outras auções munidades fogio para eite regno , dom
que cada hum punha como lhe vinha a António dafonicca contador mor de
vontade fe ajuntaram em Tordeiilhas caitella porque mandou poerfogo per

aos vintecinco dias deSeptembrodef- algumas partes a Medina dei Campo,
teanno, os procuradores das cidades pêra que andando os comuneiros oc-
de Burgo>, Leam, Sorea, Salamanca, cupados em o apagar podelfe tirar da
çamora Madril, Touro, Auila Sego- mota a artelharia que era muita, &
uea, Valledolid , Toledo, & Conca boa, &ilto perconfentimento dedom
onde teueram per muitas vezes confe- Bernaldino que era Alcaide mor da-

lho nos picos em que pouiaua a Rai- quella fortaleza, o que faziam por are-

cear
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cear que os das communidades, a to- tas, pelo que efcreueo outras a elRei
malfem, & fezelíem com ella guerra em que lhe daua conta de luainnocen-
aos regentes do regno, mas o negocio cia dizendo que dom Nuno induzido
lhes íobcedeo mal, porque nam cobrou per mexericos de mouros, & judeus
a artelharia, & ha mor parte da villa ieus imigos, com cartas taifas , que fe
ardeo, com muitas, & mui ricas mer- elles melmos fazião fcreuer de amigos
cadorias, ec moíteiros de frades irei- que tinham em Marrocos, fe indigna-
ras, & Kgrejas parrochiaes em que ou- ra tanto contrelle, que efcreuera ha
ue huma grande perda , pelo qual ref- alguns dos Xeques dos Árabes que o
peito doai António, perieguido dos da matailem do que tomaram ouiadia de
liga com tençam de o prenderem, & lhe roubarem quanto tinha em Aríum,
matarem per jultiça , fe acolheo a eíte & íe lhe irem, & deshobedecerem A-
regno , & veo ter a tuora com outros bida , & ametade de Garabia , & elle le
fidalgos Caítelhanos, onde el Rei dom poer em faluo pelo nam matarem , pe-
tmanuel entam eitaua, os quaes rece- dindolhe que fezeíTem juítiça delle fe
beo mui bem , & lhes mandou dar em o mereceffe, & o mefmo de ieus con-
Lisboa embarcaçam pêra pairarem em trairos fe os achaíle culpados, do que
Flandres & fe irem pêra el Rei dom tudo el Rei quis faber a verdade, &
Carlos, que ja era electo, & declarado achandoo fem culpa, eícreueo a dom
Emperador. Nuno, que o tratafTe como dantes fa-

zia. Andando aili eílas differenças an-CAPITULO LVI. tre eites dous Capitaens, parecendo a
dom Nuno que tinha pouca gente na

'Dalguns defgojios que ouue entre dom cidade receofo que por o tal refpeito
Nuno ma/carenhas y & Sidelheaôen- poderia fobceder caio em que tiueíle

tafuf, (S da. "uicloria que ejte Xeque delia neceífidade, a mandou pedir a el
ouue cm companhia de Tortuguejes Rei, a qual lhe mandou de moradores
dosde Abida, que fe lhe aleuantaram de fua cafa, que feria ate cento de ca-
pelo verem andar desfauorecido de uallo, de que hia por Capitam (ate che-
dom Nuno. garem a çafim ) Chriítouam freire cu-

nhado de dom Nuno, que elle tinha pe-

DOm Nuno Mafcarenhas por me- dido a el Rei muitas vezes per fuás car-
xericos, &rnaosraportes que lhe tas que lhemandaiíe, por fer mui bom

faziam mouros, &IudeusdeSidelhea- caualeiro, & pratico nas coufas da
bentafuf, roais por enueja das mercês guerra. Depois deitas cem lanças fe-

que recebia dei Rei , que por rezam rem em çafim , fendo ja reconciliado
que pêra i(Tb teuefíem , começou de Side lheabentaíuf com dom Nuno lhe
defgoítar de fua amizade, &fiarfTepou- mandou pedir gente de pe , & de ca-
co delle, do que nam contente elcre- uallo, em que entraiTem beíteiros, &
ueo íbbreltes defgottos cartas a el Rei fpingardeiros pêra ir iobre Abida , &
cheas de culpas do mefmo , pedindo- ametade de Garabia , dom Nuno lhe
lhe que lhe nam deffe tanto credito, mandou obra de feíenta lanças, & al-

corao o ate entam fezera, porque pe- guns piães todos dos moradores deca-
ias culpas que lhe achaua, & intelli- fim, a capitania deita gente deu ha dom

, gencias que deziam ter com el Rei de Rodrigo de noronha dalcunha Arauia,
Vez , elle eftaua refoluto em fe nam porque a fallaua bem, com quero foi o
fiar delle , & fobre tudo em lhe nam Adail, '& dos fronteiros por lho pedi-
conlentir que leuaife nenhuns Portu- rem mui afincadamente deixou irdom
guefes nas entradas que fazia , porque Garcia deça , Francifco lopez giram , &
tinha por certo que íe lhos pediffe que Emanuel de Góes , que foram ambos
auia de fer pêra os entregar aos mou- do regno 'na companhia de Criítouam
ros. Side iheabentafuf foube deitas car- freire, tanto que efta gente partio de

Yyy ça-
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çafim i os de adícU foram diíTo auifa- annos de Adailem Azamor, & ter f ei-

dos por via de Gormiz, o qual auifo tas as entradas de que riz roençam , el

lhe chegou quali no tempo queoscril- Rei dom tmanuel o mandou chamar
tãoschegaraõondeeltauaSidehieaben- per luas cartas no anno de M. D. xx &
tafuf, pelo q fealeuantarãologo, &fo~ depois de ler na corte, dahi a poucos
ram caminho do rio contra Marrocos, dias o mandou ao eltreito por capitão

doquefoiaviladobidehieabentafuf, & de huma carauela, pêra andar no pro-

fem mais eiperar fe pos a cauallo com uiraento dos lugares dafrica, onde te-

ceia , & os que lhe ficaram de Garabia ue algús recontros com fuftas de mou-
fegumdo traselles, & porq houue me- ros , em que íempre lhe Deos deu del-

doquelhefogillem, lhes mandou no ai- les vitoria de maneira que fe na terra

cance alguns corredores pêra lhos de- o feguia ella boa andança contrelles,

terem :eltes alcançaram os que niara em melhor lhe fuccedeo depois no mar.
guarda do gado, em quem deram fem Ora he que andando elle correndo a

eíperarem pola companhia, & a efca- coita atraues da villaDalcacerceguer,

ramuça fe trauou tam afpera , que os que naquelle tempo eia nollá no lugar

noUbsgarabis mataram dos dabidacin- onde fe chama apoa deRemel, lhe lai-

co em que entrou hum filho do colei ram duas galeotas , que tinham toma-
malaeze dos principaes xeques dos da- da, auiaja três dias , a gence de dous
bida, & outro xeque, que tinha fama nauios, que hiaó carregados de cal, &
de valente homem , o que tudo feze- outras munições dobras para Tanger,
ram tam de fubito que quando bidé & polto que foliem duas , & foubelfe

- hiheabentafuf , & dom Rodrigo che- que andauam mui efquipadas de gen-

garatn, a gente de cauallo erapolta em te, & artelharia & o vieílem deman-
laluo, deixando muito gado, homens dar a voga foiçada elle aífi como ouue
molheres, meninos, de que o Adail, vifta delias lhes fez rolto, mas huma
& almocadera leuaram a çafim a mor delias, que proejaua melhor, vendofua
pirte, com toda a gente que faira da determinaçam lhe tomou obalrauento
Cidade excepto quinze de cauallo que iem lhe poder valer, & le acolheo a

ficaram com dom Rodrigo, & dom outra querendo feguir a elteira delta,

Garcia que fe foram em companhia de por o mar ler grollb , & o vento fref-

SiJe hieabentafuf , pêra verem a con- co feguio Vafco fernandez cefar, & a

clularn que Abida queria tomar a qual força de bombardadas a fez encalhar

foi tornarenlfe pêra elle , com os de em terra onde aarombou, & porque
xiatima que fe rebellaram, & deixarão os mouros fe lhe nam acolhelfem pela

o leruiço dei Rei de Kez, em que ja íerra a cima fe embarcou com a mais
andauam, per dadiuas.&veltidos, que da gente armada na barca da carauela

lhe mandara per feus meiTageiros. que fempre trazia per popa, deixando
recado que ha artelharia jugaife iem-

CAPITULO LVII. pre ate que ovillem em lugar que ne-

cefTariamente poderiam fazer mal aos

7)o que aconteceo a Vafco Fernandez mouros , & a elle. Defembarcado fe

cefar com duas galeotas que encon- poferam aos botes com elles de que
troa no ejtreito. mataram dezoito, antesque Pedralures

de carualho Capitam Dalcacer, cbe-

VAfco Fernandez cefar foi homem gaíTe, que era hum mui esforçado ca-

de quem fe el Rei dom Emanuel ualleiro, oqualacodioaoloradasbom-
feruio eu muitas coufas por o achar bardadas, & tomou os mais mouros da

perai To muilufTicienteaífinasdaguer- galeota que ainda eram viuos que fe-

ra, como em outros ne£oceos,& o mef- riam trinta, &osleuou captiuos a vil -

mofe?, el R-?i doTi loam terceiro, feu la , de que fe fezeram em leilarn mais

filno, o qual depois deteríeruidodous de quatrocentos mil reaes, dos quaes

veo
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veo a parte da carauela ametade , de
que el Rei fez mercê a Vafco fernan-
dez cefar, o qual antes que íedallifof-

fe fes desfazer toda a galeota, & reco-
lher as munições, & defpojo quenella
auia fazendolle na volta do mar a en-
tender nos negócios de que o el Rei
encarregara.

CAPITULO LV111.

*De como Vafcofernaudez cefar desba-
ratou fe is galeot as , & doblajam

darmas que lhe el Rei por
ijfo deu.

ANdando Vafco fernandes cefar no
eltreito com eíta carauela , ellas

vezes que hia a Arzilla praticaua mui-
tas coufas com dom loam coutinho,
que depois foi Conde do redondo, ca-

pitam Gouernador que entam era da-

quella villa , homem que aliem de fer

muito bom, & esforçado cau.dleiro,

era hum dos melhores cortesãos, & di-

zedor que entam auii neítes regnos,

como o ja em outra parte deita Chro-
nica tenho apontado , ho qual vendo
quam denodadamente fe auenturaua,

& punha harifco defe perder, lhede-

zia gracejando que nam podia deixar

de lencontrar com três ou quatro fuí-

tas de mouros para que foubelíe delle

nouas per via de Tetuam , ou Larache

,

aho que lhe Vafco fernaudez refpon-

dia que nam andaua alli efperando ou-

tra boa ventura, nem pedia a Deos ou-

tra coufa, aíli que andando pelo ítrei-

to comprindo com feu cargo vindo de
Malega entre Maruela , & o monte lhe

fairam leis galeotas , repartidas em duas

efquadras, com grandes gritas, & ala-

ridos parecendolhes que lhes tinha

Deos compridos feus defejos em ho
acharem , que era a coufa que mais de-

fejauam, & que vindo tam fortes con-

tra hum fonauio que eraimpoffiuelef-

caparlhe, aíli que em chegando o co-

meçaram deíeruir de frechadas, &ar-
cabuladas, &bombardadas aoquelhes
ellerefpondia de maneira que namou-
íauaó defe chegar, o que vendo, &

como era caualleiro conhecendo que
auia ja nelles receo, pos a proaem três
deltas galeotas que eltauam juntas de
que húa era acapitaina, o que os mou-
ros vendo encaminharam pêra o abal-
roar mas ha fortuna lhe feruio a fua von-
tade porque do tiro de hum pedreiro
lhe leuou toda ha chulma de huma das
bandas, da qual parte ficou toda deía-
parelhada, & quafi çoçobrada, ao que
as outras galeotas todas acodiram , &
a recolheram entre lim, pêra a refaze-
rem, & tornarem todas juntas fobxelv
le, como loguo fezeram, cometendo
com muito esforço, no que andaram
per hum bom efpaço asbombardadas,
fazendolíe de huma, & da outra parte
muito damno , ate o cercarem em ro-
da, mas quis Deos que com huma ef-

phera com que hum feu bombardeiro
apontou contra huma deitas galeotas,
a tomou per tal lugar que a deftrcqou
de todo, matandolhe huma graõ par-
te da chufma, ao que as outras acodi-
ram, & a recolherão, & porque ja nef-
te tempo tinham todos muita gente
morta dos tiros das bombardas , com
que os noíTos has feruiram mui bem da
carauela , fe afaítaram fazendoffe na
volta da cofia dafrica, mas Vafco fer-

nandez cefar que era incanfauel as fe-
guio, fem per cafo do vento lhe acal-
mar , poder chegar a ellas , o que fez
ate noite em que as perdeo de vitta,

donde fe foi refazer a Malega , & cu-
rar os feridos, que nam eram poucos,
& enterrar alguns que lhe os mouros
mataram. Por eíte tam notauel feito

tornando Vafco fernandez cefar ao reg-
no achando ja morto el Rei dom Ema-
nuel, el Rei dom loam terceiro feu fi-

lho lhe acrecentou as armas de fua li-

nhagem eítas íeis galeotas no efcudo,
& por timbre outra como as trouxe
em quanto viueo, & agora traz feu fi-

lho Luis cefar, prouedor dos alma-
zens do regno, & armadas.

Yyy ii CA-
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nouecenias lanças dexerquia, & do-
C A P1TULO LIX. xentas, & vinte fuás, onde deram em

trinta, & dous aduares , trinta legoas
tT>algumas coujas que mais acontece- de Azamor , em que mataram muitos
ram nejte Anuo de Mil, © quinhen- mouros, & captiuaram quatrocentas,

tos, ($ vinte t em Azamor. & oitenta, & duas almas, que uou>:e-
ram A/amor, queeraa parte dos Chril-

N A comarca de Namai junto daef- tãos, & trezentos, & lefenu çauallos,
cura auia hum mouro per nome cv oitocentos, & cincoenta bois, <k va-

Molei benaduxera fenhor de Nemo, cas, cc rraisdeíeis milouelhas, &mui-
homem que tinha da fua ceuadeira toscauallos, egoas&afnos,quecoube-
mais de mil & quinhentos de ciuallo, ram a parte dos mouros de paits , íe-

ife muita peonagem, a mais delia acui- gundo forma dé léus contratos, oque
tumada a guerra que lhe muitas vezes tudo trouxeram com pouca reiiíten-

fazia el Rei de Fez, por lhe nam que- cia, porque duzentos , òc feíenta dos
rer obedecer, & porque em hum re- principaes de caual.o deftes aduares,
côntro que com elle ouuera auia pou- ck muitos de pe, eram idos fazer guer-
cos dias fora desbaratado fe carteou ra a Berania, que he na conquiíta de
coi.i dom Aluaro de Noronha, oílère- çafim , tteifoi entrada andaram Benadu-
cendolíe a querer feruir el Rei dom xera, & Diogo de mello pafíante de
Emanuel, &íer leu VálTallo, o quecon- hum mes, acabo do qual íe tornaram
cluido entreles fe veo Azamor com Azamor, com cuja vinda dom Aluaro
duzentas lanças , todos feus parentes, foi mui alegre, porque andaua receo-
criados, & amigos , homens nobres, fo que lhes teria acontecido algum de-
& bem atabiados peraefecio de guer- faílre, pelo muito tempo que andarão
ra,aquem dom Aluaro fez toda a honr- fora. Eíte Molei benaduxera andando
ra, &gafalhadoque fe a tal homem de- aííi no íeruiço dei Rei dom Emanuel
uva, & por ler bom caualeiro o fez ai- teue modos, & meos de fe reconciliar
caide de certos xeques dexerquia que comei Rei de Fez, ccfeofièreceo a lhe
fariam per todos mil, & duzentas hn- leuar por engano húa boa companhia
ças, & mandou hum leu irmã per nome deChriltãoscaptiuoí., do que dom Al-
Mvilei feres a Portugal com recados, uaro tendo fufpeita nam quis dar mais
& obediência que Benaduxera man- licença a Diogo de mello pêra ir com
daua a el Rei dom Emanuel , & hum elle fazer entrada como dantes, pollo
prefente de bedens de feda, & outras que o fobriflb importunaíle muitas ve-
peças, o -jual Moleiferes el Rei rece- 7,es , fem lhe dizer a caufa , por guar-
beo mui bem, & lhe fez mercê, & def- dar ifto em fegredo ate ter maiscerte-
pachoucom outros preíentes pêra o ir- za deite negocio, o que entenden-
raa, em que eatraua numa rica tenda, doBenaduxera receofo que leu trado
òchumabau leira, com o qual mandou fofTe defeuberto , determinou de com
Diogo demello para andar em compa- qualquer companhia de Chriltãos
nhia delles ambos no campo, com re- que podelfe auer, íe ir pêra el Rei
gimento que naó fezeííem nada fem de Fez, pelo que fe foi a Mazagara
confelho, & parecer de dom Aluaro. pedir alguma gente ha Anfmio lei-

Com elte Benaduxera foi Diogo de te , dizendolhe que dom V.uaro lhe
mello, alguns dias depois de lua che- auia de mandar outra per 1 todos jun-
gada, a Ricalaraim, que he donde naf- tos fazerem huma boa entra la, & pro-
ceorioDagus, leuanio conligo cin- ueitoía pêra todos. Aneonio leite que
coenta landas, que lhe dera dom Alua- nam era iabedor de feus irados man-
ro, & vintecinco que elle trouxera de dou com elle António das neues tiode
Portugal, íc feíenta be'teiros,&efpin- fua molher, com quinze de cauallo, &
gardeiros de pe , & Benaduxera com dez piães, com o> quaes, & com toda

fua
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fua gente de pe, & de cauallo encami-
nhou Benaduxera pêra a ferra verde,

& fendo nelta paragem, a dezafete le-

goas Dazamor dixe a feu irmam Mo-
leiferes que elle fe tinha reconciliado

com el Rei de Fez, & o hia feruir, &
por firmeza de luas pazes, & amizades
leuaua aquelles Chriftãos pêra lhe del-

les fazer ferviço , do que Moleiferes
muito eípantadolhe dixe, nunca Deos
queira irmam, pois de todo eftaes de-
terminado de vos irdes peia el Rei de
tez , que leueis osChi iítãos com volquo
nem a tenda, & bandeira que vos por
mim mandou el Rei dom Emanuel,
porque fe lhe vos vireis o rolto , nam
liuereis animo nem vontade de come-
ter huma tal treiçam, íobelo quetiue-
ram ambos tantos debates, & perfia,

que quafi eftiuerão pêra virem as mãos,
com tudo Moleiferes fez tanto que An-
tónio das neues, com toda fua compa-
nhia fe tornou pêra Mazagam , com a

tenda, & bandeira, &fequifera tornar

com elle , mas o irmam lho nam con-

fentio, dizendo que o auia de leuar a-

diante dei Rei de Fez , pêra lhe dar re-

zam da caufa porque lhe fezera foliar

aquelles chriftãos que lhe leuaua pre-

fos, mas el Rei de Fez achando caufa

(polto que nam mui licita ) pêra apa-»

gar nos nomes daquelles dous irmãos,

de quem íe fempre temera ,
por lerem

poderofos, de alto fangue, & muito

guerreiros, lhes mandou cortar as ca-

beças a ambos, aMoleibenaduxerapor
lhe nam trazer hos chriftãos , & a Mo-
leiferez, porque lhos fezera foltar, &
dar a tenda, & bandeira que foram dei

Rei dom Emanuel , que elle quifera

ter, & guardar, como por final dalgu-

ma vicioria que delle ouuera.

CAPITULO LX.

*De como 'Diogo lofez- de Jequeira fez
huma armada com quefoiJobre íDÍH %

& do que lheaconteceo ate ir iuver-

nur ba Ormuz.

CHegado Diogo lopez de fiqueira

a Cochim da viagem que le/.era

ao mar Darabia , alem das cartas que
lhe Gafpar da fylua deu el Rei em Diu

,

achou outras do mefmo theor em Co-
chim que lhe trazia George de brito,

nas quaes lhe mandaua que le el Rei
de Cambaia nam quifeffe dar a fortale-

za em Diu, lhe fezefTe guerra, & tra-

balhafle por tomar aquella cidade, &
ha poer a leu mando, pelo que fe co-
meçou logo fazer preltes pêra efta via-

gem, ordenando pêra ella humagroila
armada fem dizer pêra onde, do que
Melique faca , filho de Meliquiaz foi

auifado , pelo que areceoío que foffe

pêra irem lobre Diu, deípachou hum
mefíageiro a Diogo lopez fob efpecia

de vifitaçaó, efcuiandofTe do erro que
cometera em nam ter feito ho mefmo
em peiloa quandoelleeftiueraemDiu,
tk que para fua delculpa lhe mandaua
Camallo íeu familiar com hum feruiço
de qae fomente lhe pedia que tomafte
a vontade fem ter refpeito ao pouco
valor delle, Diogo lopez bem enten-
deo a caufa de fua vinda , o que difíi-

mulou recebendo o mefíageiro com fi-

naes de muito gofto, offerecendofíe a
fazer per íuas coufas como per hum
leruidor dei Rei feu fenhor , em cuji
conta ho elle tinha, & a Meliquiaz feu
pai. Camallo notou mui bem todo o
tempo que efíeue em Cochim o pro-
cefíò dos negócios que fe traélauan
fobrefta armada , a qual elle aíientuu
conligo, que nam podia fer fenam pê-
ra ir fobre Diu , pelo que era Diogo
lopez indo de Cochim pêra Goa, le-

uandoo em fua companhia, na meima
furta em que viera , elle fefgarrou di
frota, a dar recado a Melique faca, &
aHagamahamed da vinda daquella ar-

mada do que auifados fortaleceram a

Ci-
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Cidade muito mais do que o dantes eí-

taua, de todalascoulas necelVarias tan-

to da parte do mar, como da terra:

Diogolopez antes de partir deCochim
delpachou has nãos que aquelle anno
auiam de ir pêra o regno, de que era

capitam António de faldanha, o que fei-

to fe foi a Goa, & dahi aChaul leuan-

do configo António Corrêa que então

chegara de Malaca, no qual lugar de
Chaul , onde fe aparelharam algúas ve-

las , das que auiam de ir neita compa-
nhia declarou aos Capitães da frota

quanto el Rei defejaua de ter nua for-

taleza em Diu, & como lhe efcreuia

que não lha querendo el Rei de Cam-
baia conceder, trabalhafle por tomar
a cidade, ho que hia fazer comaquel-
la armada , do que todos foraó mui ale-

gres, porlaberem quanto iítocompria

a feruiço dei Rei , & fegurança das cou-

fas da índia. Nelta armada leuaua Dio-
go lopez palTante de oitenta velas, en-

tre galeões, nãos, gales, galeotas fuf-

tas carauelas, barg^ntins, & outros na,~

uios da terra, de que os Capitães, co-

nhecidos eram dom Aleixo de Mene-
fes, dom Ioam de lima , dom George
de Menefes Franeifco de Lauora Chri-

ítouam de Sa , Franeifco de mendonça

,

André de ioufa chichorro , Hieronymo
de fouf a Chrittouam correa , António

de brito de (bufa , Rui vaz pereira , Ge-
orge dalouquerque Kernam gomez de
lemos , António de lemos feu irmam ,

Pêro lourenço de mello, Franeifco de

iouía tauares , Denis Fernandes de mel-

lo, Pêro da fylua , António ferreira,

Franeifco pereira de berredo, Antó-

nio correa, 6c Aires correa leu irmam
Diogo femandez de B?ja George de
brito, António de brito, feu irmam,
Gonçalo pereira, George dias cabral,

António rapofo, Lopo da z.euedo,Chri-

ltou*m jularte , Raphael pcreltrello,

Raphael catanho, André diaz Alcaide

de Lisboa, Nuno fernandez de mace-
do, Fminuel de macedo feu irmam,
Gafpar doutel, Sytn m loire, Miguel
de moura, Gonçalo deloule, Chritto-

uam correa, Francilco de meilo gale-

go, Franeifco de mendonça de Murça,

Diogopereira, Aluarodalmada .Duar-
te Dafonfeca , Fmanuel velho , Louren-
ço godinho, o Pereirinha, Aires dias,

Paulo machado , Thome Rodriguez,
Pêro gomez de fiqueira Malahar Ioam
ftrnandez malabar, o Panical de Co-
cfiim, & Mulo mocadam dosCanarins
de Goa que fe fezeram depois ambos
Chriltãos. Com elta armada que iriam

três mil foldados Portuguefes , & mil

naires de Malabar , & cananm che-

gou Diogo lopez de Siqueira fobre ha

barra de Diu, na entrada de Feuerei-

ro do anno de Mil quinhentos vinte, 6c

humjaquemlogo Meliqueíaca,& Fia-

gama hamed mandaram viiit^r com
muita ibma de refrefeos da terra offe-

recendolle em nome dei Rei de Cam-
baia, &deMeliquiaz a tudo o que lhe

delles comprilTe. Com tudo receoíos,

ou fabendo ja de certo ao q Diogo lo-

pez hia, poíerão a bom recado Fernam
martinz euangelho que alli eftaua ne-

goceando coufas que compriam a fer-

uiço dei Rei, & todolos mais Portu-
guefes que auia naCidade, porque fe-

naó acolheíTem fecretamente os quaes
Diogo lopez nam pode hauer, poilo

que lhos mandalle per muitas vezes
pedir fobreítes recados alimentaram de
le verem em huma calheta juntoda ci-

dade, Diogo lopez, do mar com alguns

Capitães, 6c Melique faca, & Haga-
mahamed em terra com certonumero
dos feus, o fultancial delta pratica foi

dizerlhe Diogo lopez que hia com a-

quella armada a Ormuz , prouer em
coutas que compriaô a feruiço dei Rei
feufenhor por naquelle regno auerdif-

fenções, 6c pelToas que fendo vairalos

dei Rei Dormuz lhe nam guardauaó a

fe que lhe deuiaõ, 6c que de caminho,
por lhoelReidom kmanuelíeulenhor
aííi ter mandado per luas cartas, che-
gara aquelle porto pêra pedir a Meli-
quiaz, íe o achara, lugar pêra f.'.zer al-

li húa fortaleza, em que os Portugue-
fes , 6c fuás fazendas eltiueiíem legu-

ros , mas ja que o nam acnaua que ef-

fa licença lhe pedia a elles , do que fe

efeufaram, dizendo que íem terem re-

cado de Meliquiaz fe na ai atreuiam fa-

zetoj
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zelo , fobelo que altercaram aíTaz , na
fim da qual pratica lhes dixe Diogo lo-

pes que pois nam podiam dar licença

pêra fe fazer a fortaleza , que lhe en-

tregallem Kernam Martins euangelho,
ik osPortugueies queeltauam na cida-

de com fuás fazendas i viito que nam ef-

tauam leguros pela terem em caías de
que facilmente lha poderiaó tomar, &
matalos a todos, ao que lhe reiponde-
ram que elles, & fuás fazendas eitauaõ

tam feguros em Diu como o eltarem

em Lisboa, & quanto a entrega, elles

o nam podiaõ fazer pela ratam ja di-

ta , & aili le apartarão. Recolhido Dio-
go lopez a frota teue confelho fobre o
combater da cidade em que todos af-

ientaram que fe nam deuia cometer,
propolto ha muita gente que dentro
auia, & munições de guerra, aíli na ci-

dade, como nas futtas, o que fabido
pelos foldados, & gente commua, na
qual pela mor parte a pouca rezam,
começaram a dizer pubricamente que
Diogo lopez o fazia por numa grande
íoma de dinheiro que lhe mandara Me-
lique faca : a qual íufpeita tomaram por
temam Martinz euangelho dalgumas
vezes que veo fobre arefens ha frota

com recado do mefmo Melique faca,

trazer fecretamente alguns caixõescom
dinheiro, do que reteram elle , & os

Portuguefes que alli eltauam das fa-

zendas que tinham a feu cargo, o que
vendo Diogo lopez, & o pouco que
aproueitaua em eítar alli , fe mandou
defpedir de Melique faca , & de Ha-
gamahamed tomando feu caminho pê-

ra Ormus com tençam de tornar outra

ves a Diu , a fazer huma fortaleza no rio

de Moder faba, a v. legoas da cidade,

lugar aílas conueniente, íegundo lho

dixera António correa , Ioam de Co-
imbra , & Diogo de la puente que man-
dara corfi elle pêra verem fe era de ca-

lidade pêra le poder fazer a tal obra.

De Diu defpachou Diogo lopes dom
Aleixo de meneies, com as gales pêra
Cochim, com poder de gouemador,
mandandolhe que palTado o inuerno
fe tornaíTe com ellas, & com a roais

gente que podeíTi a Diu, onde o acha-

ria fazendo a fortalefa , & a George
dalbuquerque defpachou pêra Malaca,
& a George de brito pêra Maluco, ite

Raphael catanho, & a Kaphael pereí-
trello peràChina, mandandolhesq fol-

iem todos ateCochim debaixo da ban-
deira de dom Aleixo, & porq em Diu
nam ficaua coufa per cujo reipeito le

lhe nam ouueile de fazer guerra íaluo

r* ernam Martins Euangelho , & os Por-
tugueles que com elleeftauam , Dioguo
lopez deixou alli Diogo fernandez de
Beja na fua nao, &com elle Nunofer-
nandes de macedo , Emanuel de ma-
cedo feu irmam, nas carauelas de que
eram capitães, dillimulando que fica

-

uam carregando mantimentos pêra le-

uarem ha Cochim , ao qual mandou
que trabalhaíle por auer as mãos Eer-
nam martins, & os outros Portugue-
fes, & a fazenda que tinham na cida-
de , o que feito declarafle a guerra
contra el Rei de Cambaia, &fe foffe a
Ormus , o que Diogo Fernandes fes

com muita prudência , & denunciada
a guerra diante das portas da Cidade
de Diu, com pregam em que declara»
ram as caufas delta rotura, íe fes ave-
la pêra Ormus onde lançou ancora aos
vinte, & cinquo dias de Maio, deite
anno de Mil, & quinhentos vinte, &
hum, que foi des dias depois da che-
gada de Diogo lopes.

CAPITULO LXI.

<X)e como el Rei de Narfinga desbara-
tou o çabaim dalcam, G> mandou re-
cado a Rui de melo capitam de Goa,
que tomafe pojfe das Tanadarias da
terra firme.

t

NEíte tempo que Dioguo lopes foi

a Diu , & a Ormus fes o çabaim
dalcam hum grande exercito pêra vir

fobre Goa, no qual tempo pela pouca
gente Portuguefa que ficara na Índia
correram alli a ilha como a cidade rif-

co de fe perderem , mas fendofjrifnara
Rei de Narfinga fabedor diíto, pelo
ódio que tinha aos fenhores daquella
prouinciadoBalagate, receofo fe o ça-

baim
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baimdalcam tomafleGoa, quealemde farte que fofle tomar pofíe delias, on-
fe fazer mais poderofo do que era , riam de acabo de dous mefes vieram íobrel-
poderia fendo elle fenhordaquellallha le dous capitães do çabaim dalcamCa-
auer os cauailos , que cada anno alli narins, com três mil homens de pe, do
mandaua comprar , de que fempre os que tendo auifo o fez faber a Rui de
Reis deNarfinga tem neceílidade, de- melo, quefoilogolobrellescomamais
terminou deir empeíToafobrelle, com gente de pe, & de cauallo que entam
o qual ouue hum recontro em que o pode ajuntar, & os desbaratou, & por
desbaratou , junto das terr..s de Goa, lhe parecer que os da terra teueram
&lhetomou ascidades deRachol, Bil- alguma intelhgencia com os desbara-
gam , & outros muitos lugares em que tados, eaptiuou cento, & trinta delles

entrauão as Tanadarias do Balagate , dos principaes , & os trouxe prefos a

vezinhas ha Goa, que rendiam muito Goa como por arefens, & alli ficou
dinheiro, mas como elle era Rei muito por aquella vez a terra firme de Goa
rico, poderofo & tiueíle mais neceili- pacifica,

dade dos cauailos que daquellas ren-
das mandou dizer a Rui de melo, que CAPITULO LX1I.
entam era capitam , que mandafTe to-

mar pofTe deitas Tanadarias em nome ^De como os da ilha de Zeiland fe ale-

dei Rei dom Emanuel, a quem fazia uautaram contra os Portuguefes,
delias doaçam , por final da amizade £0 do que Jenijfo pajjou.
que com elle tinha, a qual como Dio-
go lopez tornaife de Ormuz queria af- Opo foarez como ja fica dito fez

íentar com elle, & que pêra iíTo lhe .L huma fortaleza no porto de Co-
mandaria feus embaixadores , como lumbo na ilha de Zeiland , onde dei-
foubeíle que era vindo, com eítas no- xou por capitam dom loam da fyluei-
uas foi Rui de melo mui alegre, & to- ra , feu fobrinho,aquemfobcedeoLo-
dolos que morauam em Goa, & lho a- po de brito , que el Rei delpachara ho
gradeceo muito per meílageiros , que Anno de mil, & quinhentos, & deza-
mindou com os dei Rei, ha que fez noue na armada de Georgedalbuquer-
taes prefentes, quaes mereciam íeme- que prouido delta capitania , a qual
lhantes nouas. Com os mefmos meíTa- ilha chegou com mais-de quatrocentos
geiros dei Rei fe foi Rui de melo com homens carpinteiros, & pedreiros que
duientos de cauallo dos moradores de hiam pêra de nouo fazer a fortaleza de
Goa, & fetecentos piães dos da terra, pedra, & cal, porquanto a que fezera,

(k alguns Portuguefes , beíteiros , & Lopo foares, pelo pouco tempo que
Ipingardeiros tomar poife da Tanada- peraillb teue, per falta decai fefez de
lia de falíète, que achou deipejada, o pedra, & barro, feita a fortaleza, osdi
que leito os meífageiros tomaram feu terra anojados das fem razões que lhe
caminho pêra onde el Rei de Narlinga os noiVòs faziam & íobre tudo de lhe
eltaua, & Rui de melo ficou alli dezou tolherem léus trados com os merca-
doze dias, em que aífentou a terra, dores mouros, & gentios que iohiam
acabo dos quaes fe tornou pêra Goa, de vir aquelle porto, começarão detra-
deixando por capitam daquella Tana- tar mal algas daquelles que hiam a ter-

daria, ou alfandega, Ruijufartedeme- ra, nem traziam mantimentos" a forta-

lo íeu fobrinho com vintecinco de ca- lezacomofohiãotazer , o que Lopo de
uallo, &cincoenta eípingardeirospor- brito diííimulou com elles, mandando
tuguefes, & féis centos piães da terra recados aos gouetnadores do iugar, que
frecheiros, & porque as Tanadarias de poiefTem nilfo cobro, mas osloldados,
Po:i la , & Bardes , eltauam também que pela mor parte tem mais por cof-
defpejadas lhe pareceo efeufado ir la tume murmurar, que bem dizer, lan-

em peilba pelo que mandou a Rui ju- çauam ilto a couardia, o que iabendo
Lo-
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Lopo de brito, por comprircom a fu- em Goa, Cananor, & Cochim deter-

ria deita gente, contra lua própria von- minou dacabar o cerco pela penta da
tade determinou de cometer coufa, da lança, pelo que mandou a António de
qual, quer faiíTe vencido, quer vence- lemos que com a lua gale fe folie lan-

dor guia forçadamente de Hcar de guer- çar defronte dos baluartes, & hos va-

ra com toda aquella ilha, do que nam rejaííe toda aquella noite com a arte-

podia relultar bem, nem proueito alli lharia, o que alli fez ate o romper dal-

que vencido da dor da injuria , polpon- ua , a qual ora Lopo de brito lahia da
do a honrra a todo mal, & perigo que fortaleza com trezentos homens, com
lhe podetle vir deu hum dia peía feita que deu nos imigos, que per terem
com cento, ci: cincoenta toldados Por- roais o tento perà parte donde eltaua a

tugueles na pouoaçam de Columbo, gale que nam pêra a terra tomados ai-

tempo em que todos repoulauam , bem li de lobrefalto d ele repararão os ba-

defeuidados de os iobreíaltearero, pe- luartes, acolhendolie pêra pouoaçam
lo que cada hum dos moradores traba- onde eltaua a força da gente, & como
lhando por fe faluar deíemparou a Ci- ilto folie tam de lubito pofle todo o a-

dade, osquaes depois de ferem no cam- raiai em reuolta, mas como ha gente
po mouidos do amor das molheres, & era muita, alii dos gentios, como dos
filhos que lhe la ricauam , voltaram com mouros , & antre elles ouuelie homens
tanto impeto iobre Lopo de brito que práticos na guerra fe começarão defa-
o fezeram recolher pêra a fortaleza zeremeoruo, encaminhando pêra os
com mais de trinta feridos, & feriram baluartes, com hum grandeelquadram
muitos mais fe os nam embaraçara o de gente, em que entrauam cento, &
fogo, que Lopo de brito mandou poer cincoenta de cauallo , & vinte cinco
em húa das ruas principaes que hia di- Elephantes acaítelados de q quatro trai

reita pêra onde efuua a fortaleza. Mo- ziam efpadas atadas a traues dos dentes,

ueo tanto eite infulto todolos daquella com que faziam reuefes com tanta de-
ilha que vieraó logo cercar a fortaleza ítreza, que efpantauam os noíTos , de
com mais de vinte mil homens, & mui- que alguns aíii com medo deites, co-
taartelharia, & munições de guerra fa- mo dos outros, & alii da muita genta
zendo feus vallos, 6c tranqueiras ate começauaõ de fazer pe atras, masLo-
arrrftrem dous baluartes de madeira po de brito, a quem eita companhia
junto da fortaleza, de que lançauam tomou fora dos baluartes , caminhan-
dentro tiros dartelharu & bombas de do perà cidade, mandou aos ípingar-
fogo de noite, & de dia continuando deiros que todos juntamente defearre-
niito por efpaço de cinco meies , em gaffem nos Elephantes, o que fezeram
que poieram os noffos em tanto aper-' com tanta deítreza, que alii como vi-

to, que nam auia nenhum, que fenam nham com o roito contra os noiTos,
arependefie, & lhe peiaífe defta guer- depois de fe fentirem feridos , o feze-

ra fer começada , pelos meos que foi

,

ram contra os feus com tanta fúria &
íem os da terra terem merecido o caf- defmancho que paliando perriba da
tigo, que lhe quiferam dar. Deite cer- gente de pe, & per entre a decauallo,
co mandou logo Lopo de brito auifo a desbaratarão todo o arraial , de manei-
Cochim, donde, por Diogo lopez fer ra que nam teue Lopo de brito mais
ido ao mar Darabia íe lhe nam pode- que fazer que feguilos nas coifas ate
ram mandar mais que cincoenta folda- entrar pelacidade ferindo, & matando
dos em huma gale de q foi por capitão os que ficauam atras , ate os varar to-
Antonio de lemos , o qual por fer tem- dos fora da pouoaçam , & chegar a hus
po de inuerno tardou muito em che- palmares, donde nam quis paflar com
gar, de quem iabendo Lopo de brito receo de fe lhe a gente defmandar, &
que lhe nam podia vir maisfocorro, fe perderem todos, peloque fetornou
por caufa da pouca gente que ficara, pêra a fortaleza com muitos dos feus

Zzz fe-
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feridos, poíto que nenhum mcrreíTe. uantaretn cem a cidade depois de fe

Auida ena vitoria , vendo el Rei de Diogo lopez ir, & matarem todollos

Zeiland quanta gente nobre lhe mor- Poitugicles que nella achaiiem , &
rcra n-tquclle feno, &que os mouros, poique o mor impedimento que a if-

que o exciuuam a guerra, foram os to tinham era parecerlhes que decla-
primeiros que fogiram, dahi a poucos randolie a tal conjuração fem de todo
dias mandou ptr léus mellageiros pe- auerefieclo, lhes feria pèrjudi ciai ho
dir paz a Lopo de brito, a qual lhe fauor que osnoflos poderiaó achar era
concea.ee), & ficaram os negócios corr JVlochn tyranno debaharem, lenhor
rentes, entre osnoílos, & os da terra, das cidades deLara, & Catita, calado
como o dentes eram. com huma rilha do lenhor de Meca, o

qual Mocri tinha tomado a el Rei deCAPITULO LXIII. Ormuz eíU ilha de J3aharcm , lendo
dantes leu vallalo, & lhe fazia guerra

1)c como^Diogo lopcz.de fcqueira tnan- com mais de cento, & vinte nauios de
dou AntontQ correa jobela ilha de remo, a que elles chamam terradas,

Buharem> ® do que je ntj- pelo que determinaram de primeiro
Jo Jez. desfazerem eite nó , que tinham atra-

uellado na garganta, mandaram dizer

RAixxarapho andaua mui defgof- a Diogo lopez, que pois el Rei dom
toío, & delcontente, por el Rei Lmanueleralenhor Dormuz.queman-

dom Emanuel mandar poer ofhciaes dafle caítigar Mocri , porque alem de
nalphandega da cidade Dormuz pêra andar aleuantado, fazia arribar a tSaha-

receberem os direitos que fe nella pa- rem asmais dasnaos, & nautosquedos
gauam, porque queria íaber em que fe portos do mar da Perfia nauegeuam
defpendia eite dinheiro, tk ouro de pêra aquella cidade, do que relultaua

que lhe deziam ter eite Rei Dormuz tanta perda a el Rei, que nem podia
mais de trezentos mil cruzados de ren- fofter feueftadocomo dantes, nem pa-

da, o que aliim ordenou com tençam ga r as psreas que pagaua a el Rei dom
de aplicar ifTo que foíTe a proueito do fcmanuel,pe)oquelhepediamquepois
melmoRei, pêra que o naõroubaífem o Deos alli trouxera com huma tam
tyrannos, como fe dantes acoftumaua grofla armada , que m?ndalTe alguns

fazer, & o entam fazia eite Raix xará- dos feus capitães íobre Mocri , & lhe

pho, oqual pela grande perda que nif- deííe o caftigo que merecia. Diogo
fo recebia quis dar a entender a el Rei lopez teue íobriífo coníelho, cm que
que itto era mais quererenlhe tomar o fe alTentou que o deuia fazer , pêra o
regno, que nam defejo, nem vontade que elegeo leu fohrnho António eor-

de olharem por lua fazenda, & porque rea, elpermdo que delTe taõ boa con-
el Rei era mui inclinado a naçam Por- ta de fim nelte negocio, como o teze-

tuguefa, & leruiço dei Rei dom Lma- ra em Malaca , contra el Rei de Bin-

nuel parecendo a Raix xarapho
, que tam, o qual defpedio logo comquatro

com dificuldade o poderia atraeraíua centos íoldados Portuguefes , os rmis

openiam, determinou de fallarfobref- delles homens nobres , repartidos em
te negocio ao logro domelmoRei pe- fete velas de que afora elle, quehiaem
ra lhe ganhar a vontade, no que ouue hum galeam, eram capitães Rui vaz

pouco que fazer, porque eltremada- pereira, doutro gomez de loutorr.2ior,

mente era imigo de Chnítãos , com o de huma carauella Alurro de Moura,
qual xarapho tradou o negocio per Fernam dalures çarnache, cada hum
taes termos, que com os me/mos ar- de lua fulla, & outra fuila de que era

gumentos, & razões mudaram el Rei capitam dnleunha pinto. Com eira fro-

do prepolito em que eltaua de manei- ta partio António correa deOrmuz no
ra que alfentaram todos três de íe ale- começo de lunho de Mil , & quinhen-

tos,
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tos, & vinte hum , & em fua compa-
nhia Raix xarafo com a armada dei Rei
quepalfaua de cento, & cincoentater-
radas, em que hiam três mil mouros
frecheiros, & eípingardeiros, de lan-

ça, & adarga, ieguindo aííim viagem,
lhes deu hum temporal com que a ar-

mada dei Rei de Ormuz , & alguas das

noílas velas íe efpalharam de maneira
que António correa chegou ha ilha de
Jbaharem com ío loam pereira, onde
lurgio ao mar afaítado da cidade , a que
chamam do mefrno nome , muito fer-

mofa de edifícios, grande, & bem ha-
bitada de gente nobre, & mercadores
mui ricos, a qual otyrano IVlocri, co-
mo foube da vinda de Diogo lopez ha
Ormuz, receofo que foliem fobrelle,

apercebeo de mantimentos , & arte-

lharia, & outras munições de guerra,
com tranqueiras, eílancias, & baluar-

tes , & dentro pêra a defender doze mil

Aiabios, em que auia trezentos deca-
uallo, & quatrocentos perfeos frechei-

ros, & vinte Rumes efpingardeiros, a

fora a gente dacidade. Stando aíli An-
tónio correa furto acabo de féis dias fe

ajuntou com elle ha frota dei Rei Dor-
muz, & is outras velas da lua armada,
faluo as fultas de que huma arribou a

Ormuz , & a outra chegou tendo ja aca-

bado o negocio a que fora, depois de
a armada ler junta aflentou António
correa com os capitães da frota, &Ra-
ix xarafo de fairem em terra humfaba-
do em rompendo a alua, vinte, & fe-

te dias delulho, oquefezeramemtam
boa hora que a cidade (poíloque com
muitotrabdlho & perigo, depoisdefer
cometida per duas vezes ) foi entrada

pelos Portuguefes fem os niíTo ajudar

Raix xarafo, & ho ryrano Mocri , feri-

do de hum tirodefpingarda de que de-
pois morreo, a peleja foi mui trauada

aíii noentrar dacidade, como depois,

em que morreram dosimigos trinta de
cauallo, & trezentos depe, de que hum
era o gouernador de Baharem, & pa-

rentes feus , dos Portuguefes morreram
cinco, dos quaes foi hum George pe-
reira, os outros eram foldados, foram
feridos obra deletenta,, entre hos qua-

es o foi António correa no braço direi-

to, & Aires correa leu irmam que lhe

leuaua oguiam, que de muito ferido

cahio, & o mataram fe lhe nam acodi-

ram Aleixo de fouía , cc Rui correa,
que por lhe faluarem a vida lairam am-
bos deite jogo bem mal feridos, a ci-

dade foi roubada dos de Raix xara-

pho, que entenderam mais niílo que
no alcance. Auida eíta victoria Antó-
nio correa fe foi aos paços do tyrano
Mocri com a bandeira Real, & trom-
betas diante onde armou muitos caual-

leiros, o que feito, mandou poerfogo
as terradas , que eram mais de cento,
& entregou a cidade a Raix xarapho,
que tomou poífe delia em nome dei

ReiDormuz, o que feito fe recolheo a
frota ja depois de meo dia mandando
logo prouer nas coufas neceilarias pê-
ra torna viagem, no que andando oc-
cupado lhe mandou dizer Raix xara-

fo , que o tyrano Mocri durara três dias

das feridas que lhederaõ na cidade, &
que aquella noite o auiam de ir enter-
rar a Catifa, que lhe deíle licença pêra
mandar Raix çadradrim feu fobrinho,
que fofle cortar a cabeça docorpoda-
quelletredor, perahaleuaremprefen-
te a el Rei Dorrauz , & fe poer em lu-

gar pubrico, por lembrança da grande
treiçam que cometera contrelle fen-
do feu Rei , & íenhor de quem fem-
pre recebera muitas mercês. António
correa lhe mandou dizer, que lhe pa-
recia muito bem , que fe queria que
foíTem alguns portuguefes com Raix
çadradrim que lhos mandaria , o quelhe
elle mandou muito agradecer, dizen-
do que por entam nam auia diílb ne-
ceflidade, o qual na mefma hora def-
pachou íeu fobrinho com doze terra-

das, que fem difficuldade tomou o cor-
po do tyrano Mocri, & o trouxe a Ba-
harem onde Raix xarapho lhe mandou
cortar a cabeça, de que António cor-
rea mandou a pelle recheada dalgo-
dam a el Rei de Ormuz per Balrhefar
pefloa, & Rui correa, com que affi el

Rei , como Diogo lopez foraõ mui ale-

gres, &fefezeram muitas feitas. A ca»

beça de Mocri por lembrança daquel-
Zzz ii la
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la vitoria, & treiçam quecommetera

,

de gente Portuguefa de pe, & de ca-

mandou el Rei de Ormuz poer em nu- uallo, & duas bombardas , mas dom
ma fepultura, na praça daCidade, em Nuno dando a entender quefenamfia-
que fe talharam letreiros que declarão ua delle lhe mandou per dom Rodri-

quem elle foi, & quem o venceo, ga- go de noronha arauia , que era muito

nhada a cidade de Baharem Xeque ha- íeu amigo, íos trinta de cauallo , &
met fobrinho de Mocri mandou pedir vinte piães belleiros & eipingardtiros

feguro ha António còrrea pêra lhe vir moradores de çafim , & dos fronteiros

falar, fobre o qual fe viram ambos, & Francifeo de mello rilho de Garcia de

lhe entregou a ilha de Baharem, & a melo Deuora, que eltaua íeruindo hu-

cidade de catifa, dequeRaix xarapho ma comenda Afonío gomez efcriuara

logo tomou polTe em nome dei Rei de da Gamara dei Rei loam Fernandez
Ormuz, como vaílalo dei Rei dom k- preto fetuidor de toalha do Príncipe,

manuel, &alíim deu todalas armas, & & Inácio Nunez homem mui pratico

cauallos que Mocri tinha neltes lugares nas couías Dafrica , que ainda vive , &
o que entregue lhe deu paíTagem pêra fala mui bem Arauia, os quaes dom
a terra firme, com todolos que conli- Nunoleixouir,porlhoeliestodosqua-
go quis leuar, os quaes paííbuRaixxa- tro pedirem, & porque com efta gen-

rapho nas fuás terradas. llto acabado te naó faiilem outros muitos q defeja-

Antonio correa fez gouernador de Ba- uaô de fe achar nelle negocio , mandou
harém em nome dei Rei Dormuz Raix fechar todalas portas da cidade, ex-

bueat muito bom caualleiro de que to- cepro ha por onde elfes auiam de fair

,

dolos da ilha ficaram mui contentes, com tudo vinte de cauallo, & cinco

& elle fe partio pêra Ormuz aos doze piães tiueram tal modo que foram na
dias Dagoito, onde foi bem recebido, companhia de maneira que eram per

afli de Diogo lopez como dei Rei , que todos cincoenta de caualo, & vinte , &
lhe mandou muitos prefentes, & aos cinco de pe, & hum bombardeiro com
capitães que fe com elle acharam. De dous berços. Gomelta gente & Abida,
ahi a alguns dias chegou Raix xarapho & Garabia fe foi Iheabentafuf no mes
a Cidade , pelo qual António Correa de Feuereiro deite anno de Mil qui-

nam quis efperar em Baharem , re- nhentos vinte, & hum as Salinas, pêra

ceofo que nam achaíTe ja Diogo lopez dahi mandar recado a Leidehambraõ,
de lequeira em Ormuz, pelo que tinha que fe vieiTem ajuntar com ella , com
tiifcntadocomoficadito, que era ir fa- tençam ir dar nelles, nam o fazendo,
zer em Diu a fortaleza de Modrefaba, mas como arreceauaóeíta viagem, por
no qual negocio, por faber que fe nam nellaauer muito perigo, o tiueram fuf-

começaria fe nam com armas veítidas penfo todo hum mes, fem acabarem
lhe peíara muito de fe nam achar. de fe determinar, com tudo adernarão

de ho feguir, o que era diíiimulaçam

GAPITULO LX1V. pêra fazerem o que entre fim tinham
acordado. Nelle tempo lhe efcreueo

'De como os mouros mataram o esfor- Moleinacer , por meilageiro exprelTo,

fado caualleiro Side hieabentafuf dizendolhe que lhe deram nouas da-

a treiçam. quella fua ida, que fe determinaua de

(e reconciliar com el Rei de Fez íeu

Side hiebentafuf, por dar mores fi- irmam, que aquelleerahocempo, que
naes dos que fcõipre deu nas cou- lançalle roam dos criftáos que cora el-

ías que tocauaóhaleruiçodél Rei dom le eftauam, & contra os outros come-

Emanuel , determinou de hir buícar o çaíle de fazer guerra , fe nam que fe ou-

Serife, &de caminho ver fe podia en- ueíTe por deítroido, porque elle o ha-

trar emMirrrtcos, pêra oque mandou uialogo devirbufcar, & que neltade-

pedir a dou Nuno mafcarenhas ajuda manda era forçado perderlle hum dei-
r

les.
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les. Do contheudo nefta carta deu tomado por lhe ferem reuens, a efte

lheabentafuf conta a dom Rodrigo, tempo dom Rodriguo era ja poiio a
ao que alFentaram ambos de nam rei- cauallo com todolos Chriitaos com os
ponderatenam fazerem alardo dagen- que fe ajuntou no Arraial de lheaben-
te de cauallo pêra que ho meílageiro tafuf , com Garabia, do que osprinci-
viile a boa companhia que tinha , & pães leuaram muito contentamento,
deífe difTo as nouas a Moleinacer. Ef- por eílarem receofos que Abida, &
tando mito lhe veo recado , que o fe- Qleidehambram vielkm dar nelles, os
nhor da Itrra com ajuda dalguns mou- quaes todos juntos caminharam huma
ros de cauallo que vieram deTudela, legoa fem ninguém vir após elles, mas
& da elcura a íocorro de Marrocos, tanto que Garabio fe vio faluo come-
ioram dar no arraial Dolei de meta, çaram os populares de cobiçar os ca-

t m que elle tinha hum alcaide de fua uallos, & armas dosChriilãos, & le'os

mjo, com cincoenta de cauallo feus principaes fenam opoferam a iflb , de
cria/ios, & que lhos leuara todos , & feito elles leuaram auante ho que ti-

toma/a ogado com a mais fazenda, ne- nham na vontade, no qual tempo che-
fia coi/ipanhia Dolei de meta matarão gou a tiles Alebembeques que ate a-

HabrahAme, irmam do xeque Açum, quelle tempo andara com Oleideham-
& porque era peffoa de muita eftima bram por eflar de quebra com Side-
antrelles, & hum dos três caualeiros hieabentafuf, o qual em chegando fe

Dabida , deter minou lheabentafuf de apartou com dom Rodrigo fora do ar-

viiitar elte xeque Açum , & mandou- raiai, & eítando falando com elle cou-
Ihe leuar feu conforto como o elles ias que aquelle tempo compriam , os

tem por coílume ., que he comerem, outros deram nos nofTos, & os desba-

& beberem juntos poios finados , pelo rataram todos , em que dom Rodrigo
que fegumdo elle eiía vfança , lo com foi captiuo com os outros muitos, al-

ues xeques de Garabia per nome Ma- guns dos que efcaparaõ eram os mais

named maçoude, & verá acho, & Bu- dellesde pe. Auia no arraial huromou-
haiera, fe foi sentar com Açum ao ar- ro per nome Bogima , que tinha fua

raiai Dabida, que eftaria dahi bum ti- molher, & filhos em çafim, o qual em
ro debelta, lehcando todolosChriftãos vendo os Chriitâbs desbaratados, mor-
no leu com tod.v a maiscompanhiados tos, fccaptiaos fe veo com amor pref-

de fua cafa, ao 4 uai eltando gentando la que pode a cidade dar auifo a dom
fe chegou hum, xe:que , per nome Ga- Nuno do que paffaua, hoque fabendo
neme, que viera a eíle regno, ik hum mandou loguo repicar, & entre tanto

feu irmam per nome Izo, & outro feu que fe a gente punha a cauallo foi ver
parente, ik o tomaram por detrás a as molheresdeSidehieabentafufdizen-
treiçam, & lhe deram tantas agumia- dolhes quedalli por diante auiam de
das ate que o mataram , aho que aco- fer mais guardadas , & fe lhes faria mais
dindo os três xeques que foram com honrra que em vida de feu marido,
elle, outros parentes deftesda conjura- alem do que mandou apregoar per to-

cam que eítauaõ dauifo fe lhes atrauef- do Gormiz que nenhum mouro fe al-

iaram diante , aho que elles querendo uoroçaffe nem ouueíTe medo, que elle

refiltir trabalhando como bons Caual- daua por feguros todnlas xjue eltauam
leiros por achegar onde lheabentafuf dos muros adentro aiii bárbaros , co-
ettaua ainda viuo , pêra darem nos que mo Arábios;; de qualquer linhagem que
o feriram, foram cercados deites, & foliem, com^ue osaitegurou a todos,
mortos junto do corpo do outro; tanto o que feito fe pos a cauallo, com ceri-

que fe ilto fez veo Oleidehambram ao to, ik cincoenta lanças, ik foi alcançar
Arraial de lheabentafuf, & lançaram ho Arraial dos que fezeram a treiçam
mam per muitos cauallos, &camellos., duaslegoas». & mea de çafim de que
feus delle, & outros que lhes elle tinha trouxe aCidadefeiscentos, & cincoen-

ta
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ta almas, & muito gado vacum , & meu-
do, & matou no recontro mais decen-
to, &cincoentadelles, o que tudo fez

no mefmo dia em que fahio da cidade,

que foi dentrudo, no qual vieram ahi

amanhecer féis de cauallo dos que ei-

caparam de que hum era Francifco de
Mello, & ao outro dia defaleis beltei-

ros, & efpingardeiros, & dous de ca-
uallo que fe (aluaram a pe, os quaes
todos afeaparam milagroíamente, hos
demais foram mortos ou capciuos, &
hum filho de Sidehieabentafuf, fe fal-

uou nas ancas de hum cauallo dos ca-

ualeiros de feu pai, &a(íi acabou o el-

forçado caualleiro Sidehieabentafuf

feus dias em feruiço dei Rei dom Ema-
nuel, comtantalealdade, quanta lede
hum tal caualleiro podia efper ar.

CAPITULO LXV.

<De como el Rei mandou per Gouerna-
dor a Índia dom Duarte de me-

i nefes.

POr el Rei confiar de dom Duarte
de menefes ( de quem atras rica fei-

ta mençam ) que o ierueria na índia»

com dar de lim tam boa conta, como
<i fezera todo ho tempo que feruio de

Capitam, &Gouernador daCidadede
Tanger pelo Conde de Tarouca dom
loam de menefes feu pai, determinou

lhe dar a gouernança de todas aquellas

prouincias com ho mor ordenado que
nunca dera ha nenhum outro, porque

tudo contado chegaua a mais de trinta

mil cruzados cadanno , o qual partio

de Lisboa aos cinco dias Dabril de mil,

ik quinhentos, & vinte hum com huma
armada de quinze velas, de que afora

elle eram capitães dom Luis de mene-
fes feu irmão , que ieuaua * capitania

do mar daladia, dom loam de lima,

que hia prouido da capitania da forta-

leza de Calecut, dom Diogo de lima

<ia de Cochim, loam de mello da filua

á\ de Couíam, Krancifco pereira pef-

tana da de Goa, dom loam ida fyluei-»

rada deCananor, Diogo defepulueda

da de çofala, António rico de Alcaide

mor da mefma fortaleza, Gonçalo roiz

correa dalmada dalcunha o grego Vi-

cente gil capitães , & armadores cada

hum da fua naoMartim Afonío de me-
lo deijanctarem, que hia por Capitam
de quatro nãos que el Rei mandaua a

China de que os outros eram Valco
fernandez Coutinho , & Dioguo de
meloleusirmãos, & Pedrhomem, com
a qual companhia toda chegou a Índia

em Agollo & o primeiroporto em que
ancoTou foi no de Baticalla, onde ver>

ter cem elle dom Aleixo de menefes
que panira de Cochim pêra Diu em
bufea de Diogo lopez de fequeira com
eres gale:,, de que eram capitães dom
George de meneies , Krancilco de men-
doça, & André de foufachichorro, do
qualíoube o que paíTara na. Índia, &
de como Diogo lopez determinaua fa-

zer a fortaleza em Moder faba, & que
pêra ifTofehia parelle. Defpedidodom
Aleixo dom Duarte le foi a Goa , & da-

hi a Cochim, &fem vfar nenhum com-
primento dos que Dioguo lopez ufara

com Lopo loarez, fe foi da nao apo-
fentar na fortaleza, tomando logo pof-

íe da gouernança da Índia.

CAPITULO LXVI.

1)o que George dalbuquerque pajfott

em'Pacem ate rejtituir oTrincipe
no regno,

ANtes de Diogo lopez de fiqueira

partir de Cochim pêra Diu def-

pachou George Dalbuquerque pêra

Malaca, & George de brito pêra Ma-
luco, dos quais George dalbuquerque
tomou leu caminho peraPacem na ilha

debamatra, onde em chegando fezfa-

ber a alguns dosque tinham apartedo
príncipe orfam de Pacem , que o trazia

comligo pêra orellituir no regno, que
lhe era tomado, o que fabido os mais

delles o foram ver a nao encubertamen-
te, com meio doTyrano que fe empo*
fara do regno, daadolhe logoobedien*

cia como ha feu verdadeiro Rei , & fe-

«hor, deites foube George dalbuquer-

que como q Tirano geinal fezera huma
trart-
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tranqueira, com fua caua muito forte, mais gente que pode, em que bauena
junto da pouoaç.im grande humalegoa mais de]tres milíold-tdos, com que veo
pelo rio acima , com a qual ençarrau* lançar diante dá pouoaçam grande de
huma parte dos arabaldes , em que ti- Pacem, com tençam de ie achar no
nha muita gente de guerra artelharia, combate com George dalbuquerque,
& outras munições onde ítaua a mor o que fabendo lhe mandou pedir que
parte do tempo com íuas guardas, & deliíhile da openiam em que vinha, &
vegias mui fora de alargar o regno, pof- que lhe leixalle a elle com lua gente
to que ja de muitos dus teueire reca- Portugueia dar aquelle combate , &
do que o gouernador da Índia auia de porque poderia fer que ouueflè niílb

mandar lobrele, com tudoGeorgedal- mitturarcniie hos da terra, amigos do
buquerque lhe mandou dizer que vi- Príncipe, com feus imigos, que por
nha em fua companhia o Rei de Pacem todos andarem veílidos de hum trajo,

verdadeirofenhor daquelleregno, que ie poderiam mal differençar , mandaf-
Ihe elle tinha vfurpado pedindolhe que fe aos que com elle vinham , & aíli aos
lho quifeíle leixar liure, & defembar- da pouoaçam grande , que pofefíe ca-
gado, o que fe fezefle lhe daria nelle da hum delles hum ramo verde na ca-
lugar, eraqueefteueiTe.&viueOemui- beça, porque dandolhes Deos vicioria
tomaishonrrada, & abaftadamentedo todolos que nam trouxeíTem eíte final
que ho fazia antes de fe aleuantar, do fe poriam em perigo de ferem maltra-
que feoTyrano efcufou, dizendo que ctádos, o que aíli alTentado, fahioGe-
o regno lhe pertencia por direito, & orgedalbuquerque em terracomagen-
que o tinha vafTallo dei Rei de Portu- te que efcolhera pêra efte negocio, dá
g*i, a quem pagaria dalli por diante qual fez três efquadróes, de que dehu
has páreas , & trebutos que ambos af- de fetenta homens deu a capitania a
fentafem : finalmente depois de palia- dom Sancho Anrriquez , & doutros
das, de huma, & da outra parte mui- tantos ha dom Afonfo de menefes , o
tas replicas, vendoGeorge dalbuquer- terceiro leuaua elle com a mais gente,
que a openiam do tyrano determinou em que eram, Emanuel da gama, An-
irfobrele, & lhe tomar aquella força, tonio de Miranda dazeuedo, Garcia
em que tinha toda lua confiança. An- chainho, Hector de Valadares , Frau-
dando affieíles recados, chegou aquel- cifco bocarro, & outros homens no-
le porto Emanuel da gama, que vinha bres que hiam alíim nelle efquadram i
de Malaca em hum nauio darmada, como nos outros. Nelra ordenança
com cujo parecer, & dos outros capi- chegou a tranqueira pafíando per an-
ises, & homens nobres da frota, aílen- tre muitos dos da terra, & dos dei Rei
tou George dalbuquerque o modo & Daru , de que de húa , & da outra bán-
ordem que teriam no tomar daquella da eftauam os caminhos cheos , cota
tranqueira a qual polto que foffe mui- feus ramos verdes nas cabeças muito
to forte determinou- de combater, & alegres, confiados na viftoria que ef-
fcalar com os Portuguefes que alli íta- perauam que os nofíbs ouuefTem do
uam, que poderiam íer ate duzentos, tyranno, a qual lhe Deos deu, porque
& oitenta. Neíte tempo el Rei Daru depois de dom Sancho, que hia no ef-

que era parente mui chegado do Prin- quadram dianteiro ter cometida a for-
cipe de Pacem per cujo refpeito tinha taleza, chegou dom Afortfo dé mene-
continua guerra com o tirano faben- fes com o feu, & após elle George dál-
do da chegada de George dalbuquer- buquerque, os quaes juntos, palTando
que, &como trazia o Principe contigo per antre muitos tiros de bombardas,
o n. andou viíitar, offerecendoíTe a tu- & efpingardas, apertarão tanto os imi-

;

do o que lhe comprille, o qual faben- gos , com ha arcabuzaria que os mais
do coroo determinaua de iair em ter- delles fe defceram dos altos da tran-

ra, & cercar ha fortaleza, ajuntou a queira a bufcar panellas, & bombas de
fogo
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fogo, com que de huma guarita tra-

ctauam mal os nollbs , ho que vendo
Denis de Mello, Lmanuel da Garoa,
Hector de Valadares , & Kranciíco Bo-
cairo, remeteram ha huma das portas

da fortaleza da banda donde íe daua
ho combate , que logo arombaram com
vaiuens, & entraram com outros de
companhia ha primeira tranqueira, &
com avinda deGeorgedalbuquerque,
ganharão a legunda , que eia muito
mais forte , onde o tyranno ellaua com
luas molheres, & filhos, & a entraram

por efeadas, com tanto perigo de luas

vidas, que foi mor milagre nara os ma-
tarem todos, que ganharam huma for-

taleza, que íe também defendeo como
aquella na qual mataram ho melmo ty-

ranno geynal de húa efpingardada , &
bera quatro centos dos principaes de
fua cafa com mais de dous mil loldados

que alli tinha , & os demais com fuás

molheres, & filhos foram captiuos, &
poftos em poder do Rei de Pacem

:

dos noíTos morreram neíte negocio
Chriítouam da coita , Afonfo de frei-

tas , Bertholameu femandez, & hum
grumete danao deGeorge dalbuquer-
que & foram muitos feridos, lfto aca-

bado George dalbuquerque inueftioel

Rei noregno de Pacem prelente elRei
Darufeu primo, emnomedelReidom
Emanuel cujo vafíalo per contracto que
fediíTo logo fez, fe declarou, obrigan-

doíTe a lhe pagar cadanno as páreas que
fe com elle entam alli aíTentaram , o que
feito George dalbuquerque, com aju-

da do mefmo Rei de Pacem mandou
fazer huma fortaleza no lugar que lhe

peraiffopareceo maisconueniente, de
que deu a capitania a dom Sancho Anr-
riquez leu genrro, poíto que António
de miranda dazeuedo foffe prouido
delia, pelo gouernador Diogo lopez,

o que tudo ordenado , & a fortaleza

acabada ( em que deixou cem foldados
portuguefes , afora os orficiaes dei Rei

)

elle fe fez a vela pêra Malaca , onde che-
gou a faluamento,

' ::

CAPITULO LXVII.

<Dc como George de Brito foi ter no

porto de Acbem, onde os da terra.

bo matarão com muitos dos que
com elle biam.

PArtido George de Brito de Co-
chim, feguindo lua viagem pêra

Maluco, com Íeis velasafora a luanao,
de que eram capitães Chriftouam cor-

rea, Chriltouam pinto, Francilco go-

diz, Lourenço godinho. Pêro íeriun-

dez, & Galpar gallo em que hiaó tre-

zentos foldados Portuguefes, foi ter a

o porto da cidade Dachem na ilha de
Samatraf, cujo Rei era imigo mortal
dos Portuguefes

, por calo de terem
tomada Malaca ao Rei , que entau era

debint?.õ, & lhe fezeraõ continuamen-
te guerra, pelo qual refpeito tinha to-

madas as fazendas a muitos Portugue-
les que aportaram aquella fua cidade,
o que íabendo George de brito lhe

mandou dizer que fefpantaua fendo
todolos Reis da ilha de bamatra ami-
gos dos Portuguefes fazer elle o con-
trairo, que lhe pediaquedali por dian-

te folie feu amigo , & por íinal diiTo

lhe mandafle entregar alguma fazenda
que fegundo lhe era dito, ltauaemfeu
poder, em aquella fua cidade , el Rei
lhe refpondeo que fe enformaria logo
do que mandaua dizer, &doqueachaf-
le o mandaria auifar , o que nam fez,

mas antes fe apercebeo pêra fe defen-
der fe George de brito laiffe em ter-

ra, o que elle fez fem lhe lembrar quaó
pouca gente leuaua em comparação da
que el Rei Dachem podia ter, na qual

faida ganharam huma tranqueira que
el Rei mandara fazer entre o porto, &
a cidade com fos os de lanças, & adar-

gas, & porque os belteiros , & efpin-

gardeiros ficaram com Gafpar gallo na

fua fulta , que auia de pojar em terra

primeiro que George de brito que hia

nos bateis, o que nam pode fazer por
lhe o vento fer contrairo, & ir muito
carregada

,
ganhada aquella eltancia

viram os noflbs fair da cidade g^nte,
co-
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como que vinha ao focorro dos que
hiam foguindo eíle era el Rei que tra-

zia mais de mil homens nobres bem ar-

mados, & íeis fclephantes de guerra,
os quaes em loam ferram vendo que
eraalferez, fem nenhum tento fe are-

meílòuperhuma ladeira abaixocontra
os imigos, fem valer aGeorge de bri-

to bradarlhe que o nam fezelfe, a eíte

feguiram outros tam afilados como el-

le, o que vendo George de brito foi

forçado a fazer o melmo , & deram com
tanto impeto, aífi poucos eram, nos
dianteiros dos imigos que os fezeram
entrar pela porta da cidade, donde el

Rei ainda naó laira , com o qual fucef-

fo cuidando que leuauaó tudo de ven-
cida, deram no corpo dagente queef-
taua com el Rei, que os cercou entre
as caías, fero fe poderem valer, polio
que pelejaíTem como homens deiefpe-

rados, os primeiros que morreram fo-

ram o alferez loam ferram, Aires coe-
lho, & Gafpar fernandes que hia por
feitor de Maluco, hum dos esforçados

caualleiros que naquelle tempo anda-
uam na índia, o qual fe chegou tanto

a hum dos Elephantes dei Rei pêra o
vazar com a lança, que o Elephante o
apanhou com a tromba, & lançou dar-

remefo no ar, & em caindo o acabou
de matar, com os pes, & dentes, após

efie mataram George de brito, Chrif-

touaó correa Chriftouam pinto, loam
pereira , Francilco godiz , & outros

muitos, o que vendo os que eícaparaô

do corpo da gente dos imigos come-
çarão de fogir pêra onde os bateis eí-

tauam, os quaes vendo Lourenço go-

dinho vir desbaratados que hia com a

fua gente em buíca de George de bri-

to fez volta fem querer efperar, nem
fazer corpo com elles acolhendofTeaos

bateis o mais de prefTa que pode, pelo

que os mouros os feguiraõ ate ha pra-

ia com mor oufadia , donde fe torna-

ram viítoriofos perà cidade : dos noí-

fos morreram nefte derradeiro desba-

rato fetenta, & os mais que eícaparam
íairam feridos, entre os mortos foram
Luís rapofo, & Pêro velofo, os quaes

em chegando a praia, & nam achando

George de brito diíTeram que nunca
Deos quifeíle que fe embarCalTem fem
faberem que era feito do feu capitam,
o que dito voltaram ambos caminho
da cidade pelejando com os que en-
contrauam ate cairem de feiidos , ik
caníados, fazendo a fim de feus dias,

como bons, & esforçados caualleiros,
o que bem moílraram naquelle dia.

Gafpar gallo, a quem o vento por ler

terrenho empedio poder íair em teria
primeiro que os bateis comoeltaua or-

denado, ouuindo os ti; os das bombar-
das que tirauam os da tranqueira , no
tempo que a George de brito comba-
tia, fez remar a voga forçada, & quis
a ma ventura dos que morreram qu;
encalhou em huma coroa, donde nam
pode fair fe nam de preá mar. Reco-
lhidos a frota os que eícaparam defte
desbarato , Lourenço godinho , & Gaf-
par gallo, que eram os capitães que fi-

caram viuos, hum por nam poder che-
gar, & outro por nam querer efperar,
fe aleuantaram do porto receofos que
vieíTe el Rei Dachem fobrelles , & fe
foram ao de Pedir , que he na meíma
ilha, onde dous dias depois de íurgi-
rem veo ter com elles António de bri-
to irmão de George de brito o qual por
parecer , & voto de todolos homens
nobres, pilotos & meftres que ícapa-
ram foi electo por capitam daquella
frota, & o foi depois de Maluco, por-
que entre os papeis de George de bri-
to fe achou hum Aluara perque elRei
lhe fazia meree da Capitania daquella
fortaleza pêra feu irmam falecendo el-

le la. Tomada a pofíe da capitania da
frota, António de brito repartio as ca-
pitanias pelas pefíbas que lhe para ifTo

pareceram idonias, o que feito fe foi

caminho de Pacem, & dahi em com-
panhia deGeorgedalbuquerque a Ma-
laca, onde foram mui bem iecebidos
de Garcia de Sa , que loguo entregou
a fortaleza a George dalbuquerque
per virtude das prouifoens, que pêra
iffo leuaua.

Aaaa CA-
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a França pêra erTeéro do cafamen-
CAPITULO LXV1II. to como fofíe folemnizado , per pa-

lauras de prefente a culta , & defpeia

*Do na/cimento da Infante donna Ma- dei Rei , & do Dalphim, como a tal

ria , fc? do dtfctirjo de fua vida ate o Princefa conuinha. kite calamento le

tempopre/ente, em que corre ho an- desfez por o dito Dalphim falecer em
no do Senhor de Mil, iS quinhentos lurnom lobelaRone, comlufpí ita de

Jefenta, & Jete. 11. e terem dado peçonha delpois do
que, o Lmperador dom Carlos, &dom

A Rainha donna Leanor pario em FernandoRei dosRomãos feuirmara

,

ftuora o Infante dom Carlos aos & ha Rainha donna Leanor luairmam
dezoito dias de Feuereiro , de mil & delles , mai delia fenhora infante a

quinhentos, & vinte, que faleceo em n;andaram fpedir a el Rei dom loam
Lisboa a quinze dias Dabril do anno ítu irmaó pormoníieur de Lordes feu

feguinte de Mil, & quinhentos, & vin- embaixador delles, pêra a caiarem com
ta hum no qualanno nomes delaneiro Maximiliano rilho mais velho do dito

fez a Rainha íua entrada na mefma ci- Rei dom Fernando, doqueel Rei dom
dãde com grande pompa, & aparato, loam fe elcuíou, pelo que o Fmpera-
onde aos oito dias de lunho pario nos dor o calou com a Infante donna Ma-
paços da ribeira a Infante donna Maria ria tua filha mais velha. Paliadas eitas

a qual Princefa ella quando fe foi dei- coulas ti Rei de França , & a Rainha

te regno depois do falecimento dei Rei fua mái a mandarão pedir a el Rei dom
dom Fmanuel feumarido quifera leuar loaó, no anno de mil, & quinhentos,

configo, no qquaii confentindo el Rei & corenta pelo Biípo Dade, francês,

dom loam feu irmão, a cidade deLif- do que fe também efeufou. Depois de
boa le opôs a iílo de maneira que com todos eltes negócios ferem tractados

quanto a Rainha niiToinfellio,& o Em- pelo modo que dixe, veo a morrer no
perador dom Carlos feu irmam fezeííè *nno de mil quinhentos quarenta , 6:

o mefmo por fuás cartas, & embaixa- cinco, ha Princefa donna Maria rilha

dores, ella ha nam leuou, mas como dei Rei dom loam terceiro , que era

deíejaíTe fobre todalas couíás domun- -cafada com dom Phelipe Príncipe de

do ter íua tilha apar deíim, tratandof- Caítella, filho herdeiro do Lmperador
le em Madril o calamento delia, & de dom Carlos, depois da morte da qual,

dom Francifco de Valois Rei de Fran- elle& a Rainha donna Leanor trataram

ça, primeiro do nome, que o limpera- de a cafar com elte Príncipe dom Phe-

dor feu irmaó tinha captiuoem Callel- lipe o qual calamento omeimoLmpe-
la , ella procurou de a cafar com o Prin- rador dom Carlos , que o requeria def-

cipe dom Francifco Dalphim de Via- manchou, & cafou o Principe dom
na, filho mais velho do dito Rei, & fe Phelipe leu rilho com a Rainha Maria
concluio o cafamento, declarando no de Inglaterra , a qual faleceo fem dei-

contracto que fe faria, & folemnizaria xar filhos. Depois da morte delta Rai-

de palabras de futuro, como a Infante nha le tornou a tratar de cafarem elta

folie em idade de fete annos, & fe fo- Princefa com o mefmo Principe dom
lemnizaria quando folie de doze annos

,

Phelipe , que ja era Rei deCaitella
, por

por palauras de prefente, & que pêra o Lmperador dom Carlos feu pai íer

illb fe procuraria por parte do Empe- falecido, mas nem elte c.ífamento ou-

rador dom Carlos, & da Rainha don- ne eríeto, porque el Kei dom Phelipe

na Leanor conlentimento dei Rei cafou com madama lfabel rilha mais ve-

domloam terceiro do nome irmamda lha dei Rei Hcnrnque de França, &
dita fenhora infante, peraque bem, & porque nam fique por dizer o grande

em conuemente forma aíleguraíTeapa- defejo que el Rei teue de cafar ettafe-

ga do docte, a qual fenhora leuanam nhora Infante íua irmam depois que o
fcm-
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Emperador caiou oPrincipedomPhe- Torres vedras, quefaõdeíeupatrimo-
lippe leu rilho em Inglaterra, elle con- nio de juro, & aiTentamento que tem
cedeo a dita fenhora que podeíe tratar neíle regno , traz tam honrrada cafa de
de calamento com dom Fernando Rei criados, damas, & outros familiares,
dos Kcmãos, de Humgria, & Bohe- que pêra fe dizer que he igual a toda-
mia, Archeduque Daultria, de quem las Rainhas Deuropa, lhe nam falta mais
ariba fiz mençam, o qual depois fob- que o nome dehuma delias, Depois do
cedeo no império |a dom Carlos, feu falecimento da Rainha donna Leanor
irmam no que fentò tomou concluiaó faleceo também em Caítella a Rainha
por a mefma Infante fe nam inclinar a donna Maria de Humgria fua irmam
eite calamento. Alguns annos depois eitando pêra fe embarcar pêra Flan-
de tudo ifto ler paliado, fendo el Rei dres, a reger aquella Prouincia, como
dom loam falecido de poucos dias , a o dantes fezera.

Kainha donna Leanor ja viuua de Por-
tugal, & de França, que viera deFlan- CAPITULO LXIX.
des a Hifpanha em companhia do Em-
perador dom Carlos feu irmam, & da 2)<? que aconteceo a tDiogo fernandez
Rainha donna Maria veuua de Hum- de Beja depois quepartio 'Dormux
gria, lua irmam, fezeram tanto coma ate chegar a 'Diu, & dahi a Còaul,
Rainha donna Catherina fua irmam onde o 'Diogo Lopez de fequeira a-

também viuua, que entam eraregente chou ao qual lugar foi ter com elle

deites regnos por el Rei dom bebaf- dom Aleixo de menefes.
tiam leu neto fer de menor idade, &
com o infante dom Anrrique Cardeal |~*\ Epois de Diogo lopez de íiquex-

de Portugal, irmam delta fenhora In- \_J ra ter defpachado António Cor-
fante que fobre fe, promeíla, & jura- rea pêra Baharem como fica dito*
mento da mefma Infante conlentiram mandou Diogo fernandes de Beja*
que folie ver a Badajoz com ella, & com quatro velas, que fofTe correr a
com a Rainha donna Maria de Hum- coita de Cambaia ate que elle chegaf-
gria fua tia, o que ie fez com grande fe a D^u, onde determinaua fazer hu-
aparato de hua , & da outra parte , pof- ma fortaleza como fica dito , das quaeg
to que ainda trouxellem do por elRei a fora elle eram Capitães Nuno fernan-
dom loam , donde depois de paliados dez de macedo Emanuel de macedo
vinte dias que alli eiteueram a Infante feu irmam & Gaipar doutel : que par-
le tornou pêra o regno, dó que foi tiram Dormuz aos vinte Dagolto deite
muito louuada, porque a comum ope- anno de mil quinhentos vinte & hum,
niaro era que fe iria com a Rainha fua & tomaram na coita de Cambaia dou9
mãi , a qual Rainha depois deftasviitas zambuquos carregados de mantimen-
a poucos dias faleceo em Caítella , de tos , & huma nao grande em que acha-
quem elta ienhora Infante fua única j-am muitas mercadorias, no tomar da
herdeira ouue baixellas douro prata qual teue Nuno fernandez de macedo
jóias, pedras preciofas, tapeçarias, dou- trabalho , por nella auer mais de cen-
ro, & feda, & outros enxouaes , com to, & vinte mouros brancos frechei-
que, & comoSenechaladode Agenois ros, &efpingardeiros, & muitas hom-
em Gafconha, & ode ruargar, & as fe- bardas roqueyras per bordo , & quo-
nhnrias de rios, ribeiras, Verdum, & mo itto folie féis legoas a la mar de
Albigoes em Languedoch, de que he Diu, Melequiaz que ja ahieltauarnan-
fenhora ioberana de juro, & cem mil dou Hagamahamed com dezoito fuf-

efcuiosquelhedeuemosReisdeFran- tas a focorrer eíta nao, mas quando a

ça, ik de juro que tem em Caítella, o ella chegou era ja defpejada, & mor-
que lhe tuJo ficou da Rainha fuamai, tos os mais dos mouros, & muitas mo-
& com a Cidade deVifeu, & Villa òq lheres, & meninos quenella vinham,

Aaaa ii reco-
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recolhidos na ríoflfa frota com tudo ain- hamed com as mais dts fufías de Meli-

da Hagamahamed achou nella alguns quiaz, o qual em chegando meteo as

que Hcaram eícondidos & le (aluaram bombardadas a nao de Pêro da fylua

fia mefma nao, coro taparem os rom- no fundo, que entaó viera de Ormuz»
bos que lhe Nuno fernandez mandou onde ficara por mandado de Diogo Io-

dar perâ fe ir ao fundo , mas nem por pez defequeira com negócios, em que
iíío deixou Hagamahamed de pelejar o meímo Pêro da lilua com os msis fe

com Diogo fernandez , o qual meteo afogaram, &a!gúsdue íe quiferam fal-

a nao de Gafpar doutel no fundo as uar a nado, tomou T-tegamaharaed, &
bombardadas, em que morreram os os leuou captiuos a Melequiaz.
mais que com elle hiam , & os que ef-

caparam a nado captiuou, & teuequa- CAPITULO LXX.
li metida a de Diogo fernandez no fun-

do, ècem grande aperto Nuno fernan- Em que fe trata do cafamevto da in-

dez de macedo, ha quem ferio muitos ' fante doitna Beatris ,
jilhadel Rei

homens, & matou onze as bombarda- dom Emanuel com Caríos cDu'
das, de que hum foi Aluaro de brito, que de Sabota.

& o outro o efcriuam dogaleam, & fe

Deos lhe nato acodira com huraa tro- /"\ Duque domCarlos deSaboiade-
uoada com que as fuítas fe recolherão \_J fejofb de fazer alianças com el

pêra Diu elles paíTaram pior. Vendol- Rei dom Emanuel mandou per feus

ie Diogo fernandez defaparelhado, & Embaixadores no anno de mil & qui-

fobriílp com muita falta dagoa, deter- nhentos, & dezafeis, vivendo ainda a

minou de fe ir a Chaul, donde depois Rainha donna Maria , cometer cafa-

de tomar mantimentos, & outras cou- mento com a Infanta donna Beatriz fi-

las neceilai ias quis ir em bufcade Dio- lha legunda dei Rei, de que era hum o
go lopez de lequeiraaDiu, o que nam fenhor de Confinham , & outro Pêro
fez porque eftando pêra fe fazer avela cães, que fe tornaram fem fe neítene-

chegou elle delia , defefperado de por gocio tomar concluíam , por algús ref-

entam poder fazer a fortaleza em Mo- peitos , & afTi por a Infante nam fer de
der faba, a huma por Meliquiaz queja mais idade que de doze annos. Depois
alli eitaua, ter prouido em tudo o que deites fc.mbaixadores, mandou hoDu-
Ihe era neceflario pêra lho defender, que fecretamente hum frade da ordem
& a outra por alguns Rumes captiuos de fam Francifco daobferuancia, pelo

que traziam nanaoíanéta Maria da fer- qual lhe mandou dizer el Rei que por
ra, lhe poerem o fogo de que ella, & fe nam achar em deípofiçam pêra ca-

elles arderam, & muitos dos noflbs em farlheoíiereciapera elte «lamento feu

que entrou Aires correa , na qual nao irmam herdeiro de todo feu eltadopor
vinham todolos petrechos perafe fazer elle nam ter rilho aoque lheelRei ref-

aquelía fortaleza, peloque fefez a ve- pondeo, louuando muito leu bom de-

la caminho de Chaul, pêra a fazer ahi, iejo, & amor com que nelte negocio
por ter licença de Nifamaluquo , pêra procedia, porem que as coufas do pri-

iílb, com condiçam que lhe mandalfe meiro impedimento pêra de lua rilha,

vender na mefma cidade cadanno qua- nam poder fazer nada , eraõ ainda pre-

trocentos cauallos Arábios, onde ten- fentes, & naó dauaó lugar pêra fe nif-

do a ja começada chegou dom Aleixo fo por entam entender , anos elle fra-

de menefes per quem foube a certeza de mandou o Duque, ao mefmonego-
da noui que lhe mandara Meliquiaz cio Norato cães, que depois foi nelíes

tornando Dormuz , de ler chegado a regnos muito tempo h,mb?ixador dos
Índia dom Duarte de menefes por go- Reis de França', Francifco de Valois,

uernador , depois de cuja vinda che- & Henrrique feu filho per quem man-
gou diante da barra de Chaul Hagama- dou cometer de nouo o cafamento pê-

ra
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tt fim mefmo, ao qual depois dei Rei
ooníultar o negocio, mandou dizer q
lhe daria repoíta ate íeis rnefes primei-
ros íeguintes no qual tempo pêra le

informar mais a verdade, do ítado ie-

nhorio, & poder do Duque mandou
diHimuladamente a Sabóia Sylueitre

Nunez leu elcriuaõ da camará, que o
leruira de feitor em Flandres , o qual
lhe trouxe de tudo tam bom recado
que per hum correo, que lhe ho Du-
que mandou acabados os féis meies do
termo lhe relpondeo que lhemandaiíe
léus Embaixadores , o que logo afli fez

,

enderecandoos a dom Fernando Mar-
ques (de villa real , que entreueo nef-

te cafamento por parte do Duque, os
quaes Embaixadores eram o fenhor de
Ballaifom feu camareiro mor, Baraõ
deíamGermam, caualleiro de cambe-
la , & lofre de pacerio do&or em utroq

,

jure dofeuconfelho, por fecretarioda
Embaixada Chatel , que chegaram a
Lisboa no mes de Feuereiro deite an-

no de mil , & quinhentos , & vintahum ,

& loraô recebidos dei Rei em fala on-
de lhes fez muita honrra, & gafalha-

do, & acabo de poucos dias fe orde-
naram deputados pêra tracfarem com
elles, o que compria a efte cafamen-
to , que foram Aluaro da Cofta , ca-

mareiro, & armador mor dei Rei, te

tio feu confelho, &veador da fazenda

da Rainha donna Leanor fua tnolher a

•quem depois el Rei deu titulo de dom
'& Diogo pacheco doctor em leis de-

sembargador da relaçam, os quaes o
•aflentaram pelo modo feguinte, que el

Rei daua , & dotaua a Infante fua fi-

lha, cento, & cincoenta mil cruzados
de bom valor, & de pelo fc. os cento
como o matrimonio folTe confumado
per qiiarenta, & cinco mil cruzados de
contado, & em jóias, & pedras pre-

ciofas, vinte dous, & em prata laura-

da , mouel , & concertos de fua camará
& capella quinze, & em tapeçaria, &
paramentos de fua camará dezoito, &
hos cincoenta mil que faltauam pêra
comprimento dos cento, tk cincoenta

lhe pagaria hum anno depois do dia

em que íe o matrimonio confumafle,

& que ha mandaria el Rei a fua culta &

ate a cidade deNiía, ou porto de villa

Franca, & que o Duque lhe daria «m
dote vinte, mil cruzados cada Anno*
quinze mil pêra loítemamento de lua

caía, & eftado, & cinco mil pêra deU
les ordenar a lua vontade

,
pêra o que

obrigarão, & nomearão todolas villas,

caftellos, & lugares com Jodasfuas jur-

dições, mero rniíto império, do modo
que as tinha, & poiluia madamabran-
ca Duqueía de Sabóia , & le menos
rendeflem deites vinte mil cruzados q
o Duque lho íatisfezeíle em outra parr

te, & lhe daria a fua própria cuíta to-

dolosveítidosde luapeíToafegundoao
eitado dambos conuinha, & que fale-

cendo elle Duque primeiro queella,
que lhe fjcaile tudo tam inteiramente

como o tinha em fua vida , & que fa-

lecendo ella fem deixar filhos, queera
tal caio elle Duque reítituiria a feus her-

deiros tudo o que tiuefle recebido de-
ite dote , os quaes contractos acabados,
& concluídos, que foi aos vinte, & íeis

de Março de mil quinhentos vinte, &
hum fe começou logo a entender na
partida da Infante , para o que el Rei
ordenou huma armada de dezoito ve-
las, em que entrauam quatro nãos grof-
fas, quatro gales, humafuita, dous ga-
leões, cinco nãos, &duas carauelas to-
das muibemefquipadas, concertadas,
& artilhadas, afora anão dos embaixa-
dores que era grande, fermofa, &bem
artilhada. A capitaina em que hia a In-

fante era húa nao que fe chamaua San-
efa Catherina de monte finai de mil to-
neis, que fe fez na Índia, o geral darma-
daera dom Martinho deCaítelbranco,
Conde de villa noua de portimam , fi-

lho de dom Gonçalo deCaítelbranco,
o que rompeo primeiro a batalha de
Caltro queimado que el Rei dom A-
foníodesbaratou, pcloqual feruiço, &
por outros lhe fez roerce deita villa de
villa noua de portimam em dias defua
vida , & lhe deu bandeira quadrada, &
foi feu eícriuam da puridade , & vea-
dor da fazenda, & do meimo Prínci-
pe dom loam fendo Rei , & almotace
mor, &veador das obras doregno, &

re-
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reíiduos, & monteiro mor, & gouer- do, & gònçalò de campos, & na fuíU
nadar da caía do Ciue] , ficaram delle Aluaro do couto» em húa das caravel-

filhos , dos quaes eíte liomMartinho las hia Rui mendez de vaíçoDcellos , &
dBiCaítel branco era oimais velho, a na outra hiaõ.prouiíóes dadeípenla da
quem el Rei dom Emanuel deu titulo Duquefa Infante. Alem deitas Ipeífoas

de Conde de villa nova de portimara, ja nomeadas, deu elRei a lnfarjta pêra

& bandeira quadrada , & foi também eferuirem, & acompanharem, dom
veador da fazenda dei Rei dom loam Joam do porto Biípo deTarga poríeu
fegundo,& dei Rei dom Emanuel, & capellaó mor, -dom loa© ,dom Afooío,
camareiro mor doFrincipe dom loam & dom António clérigo filhos do Conde
íeu filho. Na íegunda nao darmada de villa noua, dom bteujãoda gama ir-

que feria doitocentos toneis hia dom mão de dom Francifco-, dum Fernan-
JMartinho da coita Arcebiípo de JL.il- do de caitro filho maior de dom Alua-
boa com muilgrandes gaítos, & orna- xo de Caítrogouernador da c da doci-
mentos aili dosfeus como da nao, por uel, Nuno da cunha veador da fazenda
quem el Rei íuplicara o anno paliado do Principe dom loam , loam roiz de
adPapa quelhedeiíe o Capelo de Car- ba de meneies Alcaide mor da cidade

deal , mas como fe iíto nam impetrou do Porto leuhor de Seuer , & genrro
deita vez, nem da outra de que ja tia- do conde dom Diogo de meneies cra-

tei, eu onam pude alcançar, oqual Ar- ueiro da ordem de ChriUus, dom Pe-
cebifpo em tornando delta viagem pe- ,ro dalmeida, loam Lopez de fequeira

raoregnofaleceoemGibaltar. OCon- mordomo mor da infante, & loam da
de hia na melma nao da Infante, que íylueira que depois foi craueiro da or-

neíta viagem foi mui bem acompanha- dem de Chriítus , dom Fernando de
do de criados, & parentes, & quatro monrroy , dom George anrriques re-

filhos, & três genrros, & três netos, ik poiteiro mor do Principe íenhor de
leuaua alçada de ciuel, & crime fetn Barbacena ,. Chriítouam de Tauora,
excepçam nenhuma ate morte natural, Rui de foufa genrro do conde , & íeu

nas outras naós hiam as peilbasfeguin- íilho Lourenço de foufa, Pêro moniz
tes. Dom Francifco de Caltelbranco da fylua dom Fernando de lima , Rui
filho maior do Conde que per leu fa- gonçaluez coutinho , dom Duarte da
lecimento foi camareiro mor dei Rei coita, filho de dom Aluaro da cofta,

dom loam terceiro, & íenhor de villa Gafpar de Brito, Fernam de miranda,

noua de portimam dom Francifco da António de moura, loam de melo pe-

Gama hino maior dedom Vafco daga- reira, dom Fernando de noronha.Lio-
ma Conde da Vidigueira, & almirante nel de brito, Pedrafonfo daguiar que
da Índia , em hum dos galeões hia Afon- leuaua a cargo as coulas do mar , por-

lodaibuquerque, filho do grande caua- que era nellas mui entendido , Pêro
leiro,& grande Capitam Afonfodalbu- gomez daguiar, Perodafonfeca, Pêro
querqutíGouernador da Índia que nef- de mendanha, dom Hieronymo de
ta viagem fez grandes gaítos, no outro moura, bymamcorreaquehiaporvea-
hia Fernam perez dandrade, nas cinco dor da calada Infante, Hieronymo cor-

naos hiam o Marichal dom Aluaro cou- rea por íeu eltribeiro mor , António pe-

tinho Aíonfo perez pantoja íenhor da reira, Diogo brandaro , Francifco de
villa deSanctiago deCacem genrro do mello, George coelho, dom George
Conde & Pêro pantoja, & Martim vaz filho do Conde do de Mira, dom Brás

pantoja feus filhos, Chriítouam de bri- anrriquez pages da Daquefa Infante,

to dom Fernando dabrantes , & dom o licenceado Aluareanes , que hia por

Luis coutinho o Capitam das gales era corregedor Diogo ferreira feitor dar-

dom Pedro mafcarenhas que depois foi mada § Aluaro do tojal theíoureiro da
viceiei da índia, elle em huma, & nas infanta Gafpar de liqueiravcham, loam
outrasFranciíco de melo, Luis macha- de loufado mantieiro ., Francifco ho-

mem
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mem copeiro, Afonfomanhoztheíou-
reiro da capella, xviij. mocos da cama-
rá, leis moços da capella féis homens
da camará, quatro porteiros de maça,
cito moços dettribeira , & oito repof-

leiros. rira patram delta armada Sy-

mam vai homem muito experto nas

coufas do mar, & o mefmo era Pêro
de cauarca meftre da nao em quehia a

Duqueia Infante, as molheres que fo-

ram com ella fam as feguintes , donna
Mecia filha de dom Dinis irmão de
domiaimes duque de Bragança, quela
cafou com ho Conde de Xalom, don-
na Leanor dafylua, que hia por cama-
reira mor, donna Maria, filha doCon-
de de faram , donna Maria de menefes,

donna lfabel anrriquez, donna lnes de
mello, donna loana de menefes, don-
na Beatriz maicarenhas, donna Fran-
cifea de lacerda, donna lnes de brito,

Guiomar cardofa , Franciíca tauares,

& lnes daguileira. Prettes a armada íe

aleuantou do porto da cidade de Lif-

boa, & foifurgir emBethlem, onde el

Rei com a Rainha, Principe, Infantes,

&a Infante donna lfabel foram em nu-

ma gale viiitar a Duquefa Infante , &
no mefmo dia fe tornaram perà cida-

de , & ella ao outro que era huma feita

feira noue dias Dagofto deite anno de
mil & quinhentos, & vintahum fe fez

a vela com toda a frota , com a qual,

coda falua chegou ao porto de villa

Franca de Nifa, aos vinte, & noue de
Septembrodia de Sam Miguel, exce-

pto a nao de Afonío perez pantoja que
com tormenta quedeu naarmadaatra-
ues de Cartagena, fe defaparelhou, &
ficou ahi com ha marinhagem. O Du-
que que eltaua em villa Franca quan-
do a Infante chegou , & por lhe pare-

cer que viria enfadada do mar , orde-

nou que fe defembarcaffe no mefmo
dia o que fe afii fez ja de noite , & ha

recebeo logo com grande pompa , af-

fi dos de fua cafa, & fenhorios, como
de muitos fenhores, & gentis homens
dt; !

J rança que fe alli acharam, doqual
matrimonio lhes deu Deos Phelibert

Emanuel, que ao prefente viue pacifi-

co em íeueltado, o qual de todolos tí-

tulos que erdou do Duque feu pai, que
faõ Duque de Sabóia, deChabolois, &
daugufta Principe do lacro império
Romã ò* vigairo perpetuo , Mar-jues

em Itália Principe de Piamonte, Con*
de de Geneura, Baugianoys, & mon-
te redondo j Baram dauandigam , &
Fucingam, & Nice Vertei, & Brieile,

tomou fo o de Principe de Piamonte
de que fe agora intitula, & he catado

com huma irmã dei Rei Anrrique de
França ja defunto, com o qual cata-

mento de que lhe Deos ja tem dado
frudo de bençam , apacificou feu lia-

do, & foi nelle rellituido pelo mefmo
Rei Anrrique, porque auia ja alguns

annos, que el Rei Francifco de Valois
primeiro deite nome, pai do dito Anr-
rique tomara a mor parte delle a eíte

Duque Charles , que por fatisfazer ao
apetite da Duquefa Infante fua molher
fauorecia contra elle o Emperador
dom Carlos quinto do nome feu primo
eomirmaõ, cafado com a Infante don-
na lfabel irmão da mefma Duqueia in-

fante, per cuja caufa fobcederam to*

dalas perdas, damnos, & defauentu-
ras, que o Duque Charles feu marido
paííou ate que morreo , como fe em
lua chronica por extenfo poderá ver,

CAPITULO LXXI.

Em que fe trata daprogenia, lê linha-
gem da Rainha donna Maphalda fi-
lha do Conde jJmedeu de Morianna
em Sabóia molher que foi dei Rei
dom Afonfo fíenrriquez.

POrque no tempo em que fefez ef-

te cafamento da Infante donna
Beatriz com dom Carlos Duque de Sa-
bóia, & ainda neíte prefente ai muitas
pellbas que dizem que o Duque nem
em geraçam, nem em eftado tinha ca-
lidades, porque lheouuelieelReidom
Emanuel de dar lua filha por molher
poíto folie filha legunda , pelo que al-

iem do que fei de feu eltado, & vi no
rempo que andei per fuás terras , em
que a muitas cidades, villas, caflellos,

fortalezas, & vaílalos, direi o que te-

nho
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nho alcançado da progenia donde dei-

cendem os DuquesdeSaboia,pera que
íe faiba que o que el Rei tez nara foi

ienam como muito prudente, & per
parecer de feu confelho, & verdadei-
ras informações que tinha do ítado do
Duque Charles , & do real langue don-
de defcendia , & pêra que íe iaiba de
íua linhagem, 6c progenia, he de no-
tar quedo tempo que o Império fe pal-

iou de França a Alemanha o primeiro
Emperador dos dalemanha foi Ottho,
per cujo falecimento íoi electo Ottho
feu filho fegundo Emperador a quem

,

depois de prefedir no Império dezafe-

te annos focedeo Ottho feu filho ter-

ceiro Emperador, em vida doqual or-

denou o Papa Gregório o modo queíe
ate gora tem na eleiçam dos Empera-
dores dalemanha. Efte Emperador Ot-
tho terceiro deu a hum feu irmaõ per
nome Hugo, o duquado de Xaxonia,
que era feu, o qual Hugo teue três fi-

lhos per nome Kederico, Vlrrich, &
Beraldo, eftas três irmãos ficaram mo-
ços per falecimento de feu pai pelo que
o Emperador feu tio, os criou em lua

cafa , & fairam homens daltos penfa-

mentos, bons caualleiros, & fobre to-

dos Beraldo o mais moço porque em
prudência, difcriçam , & esforço paf-

íaua hos outros dous irmãos, as quaes

partes o fezeram vingar o adultério,

que a Emperatriz , molher do Empe-
rador leu tio Ottho cometia com hum
feuveador delia, & a matou como mef-

mo adultero na cama do que depois

fobcedeo fazer o Conde Reinei de
mons , pai da Emperatriz morta crua

guerra aos Saxóes , em que lhe mata-

ram dous filhos, & morreo muita gen-

te de huma, & da outra parte, de ma-
neira, que toda aquella prouincia era

em trabalho, &confufaõ por caio de-

ita guerra, ate que niffo interuieram

muitos fenhoresde Alemanha, per cu-

jo meo fe fez a paz entrelles, a condi-

çam que Ber*ldo fofle excluído del-

ia, & degradado por dez annos de to-

da Alemanha, donde fe partio toman-
do feu caminho pela terra dos boiços,

& de Sabóia, com tençara de iryilitar

a cafa do Apoftolo Sandiago , & de-
pois delia romagem feita, ficar em Hií-
panha, o tempo de feu degredo, & fa-

zer guerra aos mouros debaixo daban-
deira dalgúi dos Reis ou fenhores del-

ia. Neite caminho partindo beialdo de
Seiíel em terra deGeneura, com cria-

dos 6c outra gente que leuaua, tomou
ocaliello deLiuIe, ocupadodebdróes,
6c falteadores de caminhos , que taziaó

muitos males per toda aquella comar-
ca, & o pos pacifico a obediência de
Bozom Rei de borgonha , cuja toda
aquella prouincia era, o que íeito fe

íoi a Aries vilitar el Rei, de quem íoi

mui bem recebido, tk dalli tomou feu

caminho pêra Sanctiago de Galliza ,

com prometer a el Rei Bozom de fe

tornar parelle , o que aíli fez , & fer-

uio o dito Rei de Borgonha queentaô
eraíenhor de muitas terras, &prouin-
cias ate que morreo de huma frechada
que lhe deram em húa batalha queou-
ue no mar de Liguria com os Genoe-
fes. Morto el Rei Bozom, pornam ter

filhos fobcedeo no regno íeu irmam
Rodolpho, os Genoeles fabendo que
Bozom era morto entraram pellas ter-

ras de Moriana, que eram dos Reis de
Borgonha , com muita gente íua , 6c do
Conde de Piamonte , 6c do Marques
de bus, & dos de Saluce, contra os

quaes el Rei Rodolpho mandou Beral-
do , que ouue viciona delles per qua-
tro vezes, 6c os lançou fora das terras

de Moriana, com muita perda de gen-

te , & dano , do grande defpojo que
deixaram, depois deitas victorias, ou-
ue Beraldo outra no monte Cems no
palio da efeada contra os mel mos , 6c

outros mais da lua liga, em que era o

conde deCanauoes, que foi maior que
nenhuma das outras quatro. Acabadas
eftas guerras veo a falecer el Rei Ro-
dolpho fem deixar herdeiro quedirei-

tamente podeíle fobcedei nj regno,

& affi ficou o regno de Borgonha de-

voluto ao Império, vmendo ainda Ot-
tho Emperador tio de Beraldo que llre

confirmou a gouernança da terra de
Vienois que lhe el Rei Rodolpho dera,

antes de cuja morte Beraldo mandara
vir
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vir Dalemanha fua molher per nome
donna Catherina, com hum rilho que
delia tinha chamado Humbert das

mãos brancas
( polas ter muito aluas,

& ferrada? ) eltando aíliBeraldo paci-

fico em leu gouerno de Vienois, len-

do já muito velho adoeceo na villa de
Aries, onde faleceo noannodofenhor
de mil, & vinte fete, vivendo ainda lua

molher , & lendo imperador Henrri-
que, primeiro do nome queiobcedeo
a Ottho terceiro, ho qual Emperador
Henrrique fabendo damortedeBeral-
do efcreueo logo a Humbert íeu rilho

que pufefTe boa guarda nas fortalezas,

& villas de Vienois, òrfevielTevercom
elle a Roma , onde foi bem recebido

do Emperador, & pjrlhe gratificar os

íeruiços deBeraldo feu p*i lhe deu, &
o inueltio dejuro, & herdade no mef-

mo Condado de Moriana , que o dito

Beraldo ganhara, & fezera pacifico

aos Reis de Borgonha, & affi foi elte

Humbert o primeiro Conde de Mo-
riana , o qual Humbert Conde de Mo-
riana eltando ainda em Roma , foube
que ho Marques de Suze lhe entrara

por fuás terras, fazendolhe crua guer-

ra, ao que logo acodio, eita guerra du-

rou aflaz de tempo , mas em rim pêra

concerto delia, o Marques de Suze ca-

lou fua filha única , per nome Adelhs

herdeira de todo feu eltado com o
Conde Humbert de Moriana, & dalli

a pouco tempo morreo na mefma villa

de Suze , ficando o Conde Humbert
de Moriana fenhor do eltado do fo-

gro, viueo Humbert todo o mais de
fua vida em paz, & alfèllego, no qual

faleceo no anno do fenhor de mil , &
quarenta, & oito, & foi feu corpo en-

terrado n Egreja de fam Ioam de Mo-
riana, ha qual Egreja elle doctou , &
aumentou de muitas, & boas rendas,

elte Conde Humbert ouue daCondef-
ía Adellis fua molher hum filho, per

nome Amedeu, que o fobcedeo em to-

dos feus Itados, bom, & esforçado ca-

ualleiro, com cuja ajuda ho Conde dom
Giraldo de Borgonha ouue huma gran-

de victoria contra os Condes de Lor-
reina , & Dtbar re , do que o Conde de

Borgonha nam fendo defconhecido,
cafou huma fua filha per nome donna
loanna com elle. Faleceo efte Conde
Amedeu no anno do senhor de Mil, &
fetenta, & féis, foi íepultado na t gre-

ja de fam loam de moriana apar de leu
pai Humbert , oqual Amedeu ouue de
fua molher donna loanna entre outros
filhos , Humbert, que foi fegundo Con-
de de Moriana do nome bom cauallei-

ro, & que tanto por amor que per ar-

mas íe fez fenhor deTarentaife, & aht

faleceo no anno do fenhor de Mil , Sc

cento, &noue, ouue eíte Conde Hum-
bert de fua molher donna Laurença
filha do Conde de Veniça nu filho per
nome Amedeu, que lhe fobcedeo, &
foi fegundo do nome, & quarto dos
condes de moriana que depois da mor-
te de feu pai cafou com donna Guigo-
ne filha do Conde de Albom, ao qual
Conde Amedeu fez o Emperador Hen-
rique de Bohemia quarto do nome doa-
çam do Condado de Sabóia, elle Con-
de Amedeu foi duas vezes na guerra
de vltramar por capitam da gente do
Papa, & faleceo em Chipre da fegun-
da viagem que foi em companhia dei
Rei Phelipe Augufto de França. El
Rei de Chipie, per nome Gui de lu-
zignen, o fez enterrar honrradamente
na Abbadia do monte de Sanefa Cruz ,

ilto foi no anno do Senhor de Mil, &
cento, & cincoenta & quatro

, pouco
mais ou menos. Deixou elte conde A-
medeu de fua molher donna Guigotte
entre outros filhos, & filhas, Humberc
que fobcedeo no eftado de Sabóia, &
Moriana, & donna Maphalda que ca-
fou no anno do Senhor de Mil , cento
quarenta, & íeis, com el Rei dom A-
fonfo Anrriquez primeiro Rei de Por-
tugal, pai, & mai dei Rei dom Sancho
primeiro do nome , donde defeendem
todolos outros Reis deites regnos, eita
he a verdadeira progenia dos Reis de
Portugal da parte femenil , que eu ti-

rei com muito trabalho, & eítudo das
chronicas Dalemanha, França, & Sa-
bóia , a qual progenia procede dos Em-
peradores dalemanha, Duques de Sa-
xonia, Condes de Moriana que agora

Bbbb fam
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fam Duques de Sabóia, & Príncipes

de Piemonte, & nam do •infante dom
Afonfo Conde de Molina , filho dei Rei
dom Afonfo de caítela, cuja filha le cui-

da que era a Rainha donna Maphalda,'
como eita polto per couía auctentica

em hum huro antigo dememoriaes ef-

cripto em pargaminho, que anda- na

tone do tombo, nem menos era filho

do conde dom Anrrique de Lara, co-

mo erradamente o elcreuem, os que
compoleram os liuros das linhagens de
Hifpanha, alíi o velho comoonouo,
nos quaes liuros todos, afora eíte erro

hai oucros, d?que tratarei /è o tempo
a iiTo der lugar , & porque nam pareça

que inuentei , ou hngi per congecturas

ier a Rainha donna Maphalda filha do
Conde Amedeu de moriana , faiba

quem iito ler, que o achei nas antigas

leripturas da Torre do Tombo deites

regrios , pêra conrirmaçam do q ue abal-

tara, poer aqui três auetoridades, que
daram teltimunho fer iilo verdade.

El Rei dom Afonfo anrriquezemhuns
priuilegios que deu aos caleiros de Sal-
eta Cru 2 de Coimbra, na era de Celar

M. cento, & oitenta, & quatro diz af-

íim.

Ego Alfonfus Portugalliae Rex, co-

mitis Henrici , & Regina; Taraliae fi-

lius; magni^uoq ; Alfoníi nepos , vna

cum vxore cnea donna Maphalda filia

comais Atnedei de Moriana, coníide-

rantes obitum noltrum.

Que quec dizer eu dom Afonfo Rei
de Portugal filho do conde dom Anr-
rique, ik da Rainha donna Tareja, ne-

to do grande Rei dom Afonfo, junta-

mente com minha molher donna Ma-
phalda , filha do Conde Amedeu de
moriana, confyderando noda morte,
&c.
E no foral que deram aos morado-

res deSyntra no anno deCefar de mil,

cento nouenta, &dous, dizalli. Inno-
mine Patris, ik Filii, & Spiritus landi

Aroen. Placuit mihi AHonfo Regi Por-
tugalliae comitis Henrici , ik Reginae
TareliJL- filio* tmgniq, Alfoníi nepoti,

&;VOiiri rne;ií Reginae Maphaldse, co-
mitis Ameiei rUiae vobis qui íjyncre

habitatis, maioribus fiue minoribus cu-

iufq.ordinis íteteritis, cartam facere

tirmitudinis vobis, & tiliis veftris atq ,

progeniis de jure , eltabilit ate , atq , fer-

uicio. In prirois damus vobis triginta

calales, cumíuishereditatibusin \ lix-

bonen. triginta popularibus qui in
[

fenti illud caltelum popuiacis, ut ha-

beatis illos tam vos, qnara tilij veltri

hareditario jure, & non f j^:atis de il-

lis aliquod fórum in vlixhi.n , niti ia

veltro caítello. Que quer daer cm no-
me do Padre , ik do t* ilho , ik do òpiri-

iu Sancto Amen» Aprouueme a mim
Afonlo Rei de Portugal, rilho do con-
de dnm Anrrique, ik d<-. Rainha don-
na T.m ja 1 ik neto do grande Rei dom
Atonia, oV a minha molher a Rainha
donna Maphalda filha do Conde Ame-
deu, devosmandarfazer, aos quemo-
raes em òyntra, maiores, ou menores
de qualquer ordem que fordes carta

de firmeza a vos, & voíTos filhos , ik

defeendentes de juro, ik eítabiUdade,

& feruiço. Primeiramente vos damos
trinta cafaes com fuás herdades em Lis-

boa a trinta pouoadores que aho pre-

íente moraes naquelle Caítello, pêra

que os poiluaes vos, & vodos rilhosju-

re hereditário, ik nam Ucaes delles ne-

nhum foro em Lisboa, lenam novoílo
Caítello.

E na carta de doaçam que rizerara

daTouguia a Guilhelmo de cornibus,
na era de Cefar de Mil , ik cento no-
venta, & leis dizem allim. * Ego
Alfonfus Portugallia? Rex , Comitis
Henrici, ik Regina?'! araiia; filius ma-
gniq. Alfoníi nepos, vna cum vxore
mea donna Maphalda-, comitis Amedet
de Moriana fi'U , íacimus vobis dono
Vilhelmo de cornibus cartam de v lia

heredicate detaugia. Quequerdizer eu
dom Afonlo Rei de Portugal, filho do
conde dom Vnrrij.ue&d.i Rainha don-
na Tareia, neto do grande Kei dom A-
fonfo luntamente com minha molher
donna Maphdda, filha docon le Ame-
deu de Vlorianafatemos ha vos Vilhel-

mo de cornibus elta carta da herdade
datouguia, &c. dos quaes dous luga-

res, &deíoràes, ik cartas que dizem o
tnef-
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roefmo ; que tiue por efcufado recitar

aqui fe ve na verdade fera Rainha don-
na Maphalda filha do Conde Aroedeu
de Moriana, poítoque per outras pef-

foas feja ifto crido ao contrairo, & ef-

ta noíía verdade le pode confirmar
com o Arctbilpo de Toledo dom Ro-
driguo, ainda que donde ha caufa he
tam clara fora eícufado alegar autho-

res, o qual ArcehilponaíuaChronica,
que efereueo em linguoa Latina diz

que el Rei dom Afonlo Anrriques pri-

meiro Rei de Portugal foi cafado com
donna Maphalda , rilha do Conde de
moriana, pelo que fam muito de re-

prender nofíos Chroniítas, & os que
compoleram os liuros das linhagens,

lendo todos Portuguefes de terem da-

da tam ma conta da verdadeira proge-

nia da Rainha donna Maphalda primei-

ra Rainha deites regnos. E pois dixe da
progenia da Rainha donna Maphalda,
roolher dei Rei dom Afonfo anrriquez

primeiro Rei de Portugal, donde os

outros Reis defeendem , ( porque o pri-

meiro de que nam a progenia foi el Rei
dom Garcia ) me não pareceo coufa def-

conueniente dar no Capitulo feguinte

rezam donde deícende o Conde dom
Anrrique pai deite Rei dom Afonfo,
pêra que le declarem alguns erros em
que os Chroniítas paíTados cairam, &
fe faiba na verdade a antigua , & no-

bre progenia dos Reis deites regnos.

CAPITULO LXXII.

*Da progenia , tê linhagem do Conde
dom Anrrique pai dei Rei dom

Afonfo Anrriquez.

HUma dascoufas q me mais efpan-

tou defno tempo que comecei a

reuoluer liuros foi a demafiada negli-

gencia dos Chroniítas deites regnos,

& do? que efereueram os liuros das li-

nhagens no que toca ha progenia dos

Reis , aiíi da parte dei Rei dom Afonfo
Anrriquez primeiro Rei de Portugal

,

como da Rainha donna Maphalda fua

molher , & trabalhando niíto muito

tempo vim a.defcobrir ho erro em que

todos andauam cuidando que era a

Rainha donna Maphalda filha do In-

fante dom Afonfo Conde de Molina,
filho dei Rei dom Afonlo de Caltella,

ou de dom Anrrique Conde de Lara,
a qual fenhora tenho declarado no ca-

pitulo atras, que he filha do conde A-
medeu de Moriana, fegundodonome.
llto feito , que he o que toca na verda-

de a progenia dos Reis deites regnos
da parte de donna Maphalda, íkaua
por laber o mais importante, que he
donde procede eíta Real genealogia

da parte dei Rei dom Afonlo Anrri-

quez marido delta fenhora donna Ma-
phalda, no que afli como achei pare-

ceres, & opiniões difTerentes achíri

também muito trabalho pêra com ver-
dade poder dizer coufa em que fe tan-

to requeria tratala porque o Conde
dom Anrrique pai dei Rei dom Afon-
fo Anrriquez dixeram alguns eferip-

tores que fora natural deConítantino-
pla, & outros ha quem leguem noíTos

Chroniítas, dizem que foi filho íegun-
do de hum Rei de Ungria , fem lhe di-

zerem o nome, outros que era da ter-

ra de Lorraina , pelo que pêra mor de-
claraçam deite negocio, & fe poder mi-
lhor entenderme he neceíTario por aqui
hum fcpitaphio , & abreuiaçam de hum
fummario da vida dei Rei dom Afonío
Anrriquez.,filho deite conde dom Anr-
rique queouue notempoqueandeiem
Flandres, da liuraria dos Duques de
Borgonha , ícripto em lingoa France-
la, o qualfummario,&Epitaphio, co-
mo fe nelles conthem foram treslada-

dos de huma taboa muito grande que
antiguamente eítaua emfanctaCruzde
Coimbra , poíta iobella fepultura dei

Rei dom Afonfo Anrriquez & iegun-
do pude alcançar dalguns homens do-
ctos, &antiguos daquella prouinciaeí-
te Epitaphio, & abreuiaçam leuou con-
íigo deites regnos em lingoa portugue •

ia a Infante donna llabel filha dei Rei
dom loam de boa memoria primeiro do
nome , que foi cafada com Phelipe dal-

cunha o bom Duque de Borgonha, &
fenhor doseítados de Flandres, & que
la fe posem lingoa Francefa, & quanto

Bbbb ii ao
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ao epitaphio, o tieslado delle de ver-

bo a verbo, he ofeguime.

5; Aqui ja/, o muito alto, & muito
poderolo, & muitoexceleme Príncipe
dom Afonfo Anrriquez, primeiro Rei
de Portugal » o qual da parte de íeu pai

dom Anrrique conde deitorga, defeen-
de per linha direita dos ReisDaragão,
•& da parte de fuamái dos Reis de Caf-
tella, & logo no começo dofummario
fe declara a linagem dei Rei dom Afon-
fo Anrriquez da parte dos Reis deCaf-
tella procedente da Rainha donna Ta-
reja lua mai, filha dei Rei dom Afonio
fexto que tomou Toledo aos mouros,
mas da parte dos Reis Daragão nem
de como veo afer Conde Deitorga nam
diz nada, & por me ao diante nam fa-

zer eitoruo a parte que tem o Conde
Dom Anrrique na linhagem dos Reis
Daragam a direi loguo nas menos pa-

lauras que poder. El Rei dom Ramiro
primeiro Rei Daragam , filho de dom
Sancho, cafou com donna Hermiian-
da gibilda filha do Conde Darminha-
ca, & de Bigorra , de que ouue dom
Sancho, que foi Rei Daragam per fale-

cimento de íeu pai, & dom Gonçalo
que foi Bifpo de laca , & duas filhas

donna Tareja que cafou com o conde
de proença, & donna Sancha que ca-

iou com oCondedeTolofa, dosquaes
oChronilta Daragaó nam dizosnomes.
fcHe doai Ramiro Rei Daragam mor-
reo no anno do Senhor de Mil iefenta

,

& rres, pela conta do qual tempo o
Conde de Tolofa que cafou com don-

na Sancha lua filha , hauia de fer pai,

ou irmão, ou parente chegado de dom
Raimom Conde de Toloía, que cafou

com donna riluira filha baltarda do di-

to Rei dom Afonfofexto, & de donna
Ximena gomez de munhones fua man-
ceba , molher muito nobre da cafa de
Guzmam, & nam com donna Orraca
filha legitima do dito Rei dom Afon-
fo, Òcalfimfe a dentender do que dom
Rodrigo Arcebifpo de Toledo fereueo

na fua Chronica, a quem leguem dom
Afonfo de Cartagena Bitpo de Bur-
gos, *e o liuro velhodislinhagens que
dizem que doniiaOrraja;ilii.i legitima

defteRei dom Afonfo cafou com dom
Raimom, fem dizerem dondeera Con-
de, o qual dom Raimoro ie chamaua
de Um Giles , & era tamanho fenhor

que quando le nomeaua lhe não dauaó
outro titulo lenam dom Raimom de
Iam giles, & parece que por elta cauía

o Arcebifpo deToledo, & o Bifpo de
Burgos , & o Conde dom Pedro filho

bailardo dei Rei dom Dinis no liuro

que fez das linhagens ho nam quiie-

raro nomear fenam por dom Raimom,
lem dizerem, nem declararem os títu-

los de íeus fenhorios, com o qual por
ler tamanho fenhor calou el Rei dom
Afonfo íexto, donna O rfaca lua rilha

legitima , òi quantoaoCondedom Rai-

mom de Tolofa que caiou com donna
Eluira rilha baltarda deite Rei dom A-
fonfo elle naõ ouue o Condado per he-

rança, mas comodinheirododoteque
lhe o dito Rei leu logro deu em cafa-

mento, o comprou a Hugo Aimom fi-

lho deGuiihelme Duque de Aquitania
quarto do nome, &dehumairraamde
dom Raimom de iam giles, que era

condefla de Tolofa, o qual Hugo Ai-
mom depois da morte dó mãi vendeo o
Duquado de Tolofa ao dito dom Rai-
mom, pêra com elte dinheiro , & ou-
tro que mais ajuntou íeruir a Deos na
conquifta de ultramar, masfeeftedom
Raimom Conde de Tolofa, que cafou
com donna liluira, foi filho, ou irmam,
ou parente do Conde de Tolola que
cafou com donna Sancha filha dei Rei
dom Ramiro Daragam, os Chroniitas
Tolofanos o nam declaram, os quaes
aílimilto, como outras algumas coufas
fereueram allaz confufamente, de mo-
do que pêra verdadeira noticia deitas

linhagens, fe a dentender que o Con-
de dom Raimom deTolofa n*m calou
com donna Orraca filha legitima dei

Rei dom Afonfo de Caftelta Texto do
nome, poito que os nolíos Ghroniítar,

òc os deCaltelIa o digam, pnrquecom
elta donna Orraca como uri >a rica de-

clarado cafou oConledom Raimom
de fam giles, & delia ouue o Princips

dom Afonfo que depois foi Rd de Caf-

tella Septimo do nome, fie quanto a

don-
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donna Eluira filha baítarda dei Rei
dom Afonío fexto, o Conde doroRai-
momdeToloía leu marido ouue delia,

entre outros filhos , hum que íe cha-

mou dom Afonío, que nafceo na pro-

uincia deSyria andando elte Conde nas

guerras de ultramar emque oacompa-
nhou lua molher donna Eluira, & por-
que foi bautizado no rio Joidam, lhe

chamaram dom Afonío lordam, o qual

iocedeo noCondjdo de Toloía per fa-

lecimento de domRaimom leu pai, &
de dous feus irmãos mais velhos , per

nome Beltram, & Guilhelme, & paf-

íou em Africa , por capitam geral de
hua armada onde foi captiuo de mou-
ros, &depois reftituidoem liberdade,

per calo doutra batalha que os deTo-
lofa depois ganharam contrelles. E
tornando ao Conde deTolofa, que ca-

iou com donna Sancha filha dei Rei
dom Ramiro Daragam , elle ouue a ef-

ta donna Sancha huma filha que cafou
com hum Conde de Champaigne , de
que fe nam diz o nome, a qual cala de
Champaigne foi depois aliada per ca-

famentos com a dos Duques de Lor-
raina, como fe logo dirá de maneira
que o Conde dom Anrrique da parte

femenil deicende per linha direita dos
Reis Daragam, & quanto a linhagem

da parte do pai que he o que mais im-

porta, foi pelo modo feguinte. Noan-
no do Senhor de mil, & dezanoue fa-

leceo Geofroi Duque de Lorraina, &
por nsrn deixar filhos fubcedeo no du-
cado leu irmão. Gozellon Conde de
Bulhom, a efte Gozellon fubcedeo
Godefroi o briofo, ou barbudo íeu fi-

lho : que regnou vinte, & leis annos,
& teue grandes guerras com o Empe-
i aflor 'Anrrique terceiro, as quaes aca-

badas, cafou huma fua filha única her-

deira , per nome ldaim com Euítacio

Conde de Bolonha lobelo mar em
França , & lhes deu logo em cafamen-
10 o Condado de Bulhon do qual ca-

íamento procederam Godefroi de Bu-
lhom, & Baldoim Reis bemauentura-

dos de Hierulalem, & Euítacio, & per

morte de donna ldaim mai deites prín-

cipes, caiou Euítacio, Conde de Bo-

lonha , com donna Manual filha de
dom Girai Conde de Mofalanda , o qual
Condado jaz entre as ribeiras da Mo-
fa, & da Mofella & corria das terras

de Lorraina, Lucemburgo, Lembur-
go, & Treuer, ate a ribeira do Rim,
& terras de Geldres, & Holanda, on-
de fe o Rim mete na rr ola, & era en-

tam aquelle Conde hu grande fenhor,

o qual os Emperadores da cafa de Lu-
cemburgo dellroiram , por calo das
guerras que com elles ouue, por nam
terem hum tam p oderolo vezinho, &
eíta certeza alcancei dos regiítros , &
anaes, que ao prelenteaindaeltamnos
cartórios da villa de Bolonha lobelo
mar em França, & daSe, & camarada
cidade de Metz em Lorraina, na qual
villa , & cidade eítiue algumas vezes,

& me foram eltes, & outros papeis co-
municados, &depois deferneítesreg-
nos a confirmei per cartas do Adaim
da Se da mefma cidade de Metz, &de
Nicolao lecauão fecretario da dita vil-

la de Bolonha, & do caualleiro de Se-
ure, que agora he priol em França da
ordem de Iam loam, embaixador que
foi neítes regnos dei Rei de França
nos annos de mil quinhentos, & cin-

coenta, & fete, cincoenta, & oito, &
cincoenta, & noue, peflba com quem
tiue grande amizade. Deita filha do
Conde de Mofalanda, ( ou Duque,
como algús tem poropeniam queera)
ouue o Conde Euítacio de Bolonha
Guilhelme baraõ de loynuilla , & quan-
do eítes três irmãos Godrefoi de Bu-
lhom, Baldoim, òv Euítacio foram ha
guerra de ultra mar, fendo ja leu pai

falecido, Guilhelme barão de ioinuil-

la irmammais moço, per ordenança
delles ficou por goaernador do duca-
do de Lorraina, porque o condado de
bulhon vendeo Godefroi ao Biípo de
Liega, pêra deípefasdeiias guerras, éfc

a cidade de Metz em Lorraina , que
era lua , vendeo aos raefmos da cida-
de, o qual Guilhelme de Ioinuilla per
morte de feus irmãos lobcedeo no du-
cado de Lorraina , & foi cafado com
A Mis filha deTibaut Conde de Charn-
painhe da qual lenhora ouue três fi-

lhos.
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lhos. fc. Thierry, ouThiodorico, que do que cometteo outras muitas vezes

per lua morte lobcedeo no Ducado de os noflbs per fpaço de vinte dias , em
Lorraina, & Anrrique, & Geofroi, que deu moltras de mui esforçado ca-

que nas guerras de Syria fez grandes ualleiro, poíto que em todos recebeí-

proezas, elte dom Anrrique filho le- fe muito datnno , & por Diogo lopez

gundo do Conde Guilhelme, foi pai ja laber da vinda de dom Duarte de

dei Rei dom Afonfo Anrriquez, a quem menefes, te ter potta a Torre da Ma-
el Rei dom Afonfo lexto de Caítella negam no primeiro lobrado, & a for-

deu o condado Deí'orga pelos muitos taleza em altura defenlavel , determi-

ieruiços que lhe fez nas guerras que te- nou de íe ir a Cochim , por le chegar

ue contra el Rei dom Sancho leu ir- no tempo da fua partida pêra Porcu-

mam , & contra os mouros, & o caiou gal, ho que alli adernado, deu a capi-

depois com Donna Terefa lua filha, òr tania da fortaleza a Anrrique de me-
de donna Ximena gomez de munho- nefes, & ha domar a Diogo fernan-

nes, com a qual lhe deu em cafamen- dez de beja, aquém deixou duas nao:

,

to muitas terras em Galiza, & Portu- três gales, huma fulta, &. húa carauel-

gal, dos quaesdefcendemtodolos Reis la, cc com o demais da frota le fez a

deites regnos ateotempoprefente. De vela, &por o tempo fer calma, foifur-

como elte dom Anrrique veo ter a ef- gir junto da frora, de que dera haCa-
tas partes de Hifpanha contam os hif- pitania a Diogo fernandez de beja , que
toriadores per muitas maneiras, mas a ltaua ja fora da barra, mas Hagamaha-
verdade he que paliando elleemhuma med que nam perdi* ponto, comovio
armada que hia de Holanda, & Zei- Diogo lopez (urto começou de lhero-

landa a conquiíta de ultramar veo ter dear a remo a armada, com trinta fuf-

a Crunha, òc ficou no feruiço dei Rei tas que entam tinha , tirando muitas

dom Afonfo. bombardadas , o que fazia a lua vonta-

de por lhe leruir a calmaria, com que
CAPITULO LXXIII. a frota de Diogo lopez fenam podia

mouer, o que vendo Diogo fernandez

<De como Hagamabamedcapitam deMe- de beja mandou a André de foula chi-

lequiaz, pelejou com a nojfa frota fo- choro, que fe folie lançar na bocca da
bela barra de Chaul, na qual pe- barra com a fua gale porque os imigos
leja mataram 'Diogo fernan- nam entrallem no rio & foliem dar de

dez, de beja. noite na fortaleza o que loguo fez , mas
Hagamahamed na hora ú, lhe vio lançar

HAgamahamed Capitam de Mele- ancora foi fobrele com todalas fultas,

quiaz não celíaua de cometer os esbombardeandoa toda a noite em que

nofTos, poíto que Diogo lopez ftiueíTe lhe matou fete homens , & ferio mui-

em chaul, porque fabia quam perjudi- tos, de que hum foi leu irmam Aleixd

ciai era a fortaleza que le alli fazia ao de louía que fahio mal ferido, & em
regno de Cambaia, & feus vizinhos, amanhecendo o atalrroou aho que a-

pelo que commordefejo deftrouar eí- codio dom George de meneies, que

ta obra fe chegaua lem medo a nof- ltaua mais perto, com cuja vinda fe a-

fa frota, em que muitas vezes fez af- faltaram os imigos hum pouco, mas

faz de damno, porque elledeltroçou as como Hagamahamed era homem ef-

gales de Krancifco de mendonça, & forçado fez de nouo cheg:r as fultas

de dom George de meneies, de que na as duas gales, pondolfe cora ellas as

de Francifco de mendonça morreram bombardadas, trabalhando polas abal-

muitos homens, & nas outras três, tu- roar, teofezera fe nam acodira Diogr»

do a vilta de Diogo lopez, & dom A- fernandez debeja na gale deKrancifco

leixo de meneies, que por lhes amare de mendonça, com três bateis, & hum
nam feruir lhe nam acodiram, alletn esquife armados, que em chegando a

gale
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1

gale de André de foufa & vendoa quaó muitos outros, pelo que efíès que po-
deítroçada eítaua lhe mandou que ie diam, cada hum delles o melhor que
folie moltrar a Diogo lopez de fequei- íe lhe entendia víaua o officio de bom-
ra, que eítaua íurto ao mar, & elle fe bardeiro, (Sc marinheiro, & como os

paflbu a galededomGeorge, mas Ha- remeircs foílem mouros, & gentios,

q

gamahamed vendo que eitas duas ga- alem de andarem forçados , corriam
les eítauam apartadas, & que nem as também o n.eimo perigo dos tiros das
nãos da trota de Diogo lopez, nem as bombardas pêra fe faluarem dixeram
de Diogo fernandez lhe poderiaó aco- aos de Haganiaharued em íua hngoa-
dir por ventar terreno, em amanhe- gem queabalroaíTem agale femreceo,
cendo veo fobela de dom George que que dentro nam hauiajaquem apodef-
lhe lbaua dianteira, a qual começou de íe defendei, mas dom George que os
íeruir tam brauamente de bombarda- entendco ferio com a efpada feie ou
das, & frechadas, que os que eítauam oito delles, com que os outros conf-

nos bateis por o perigo ler euidente, trangidos de medo fezeram feu officio

& íenam poderem defender fe efcon- como dantes, de maneira que durando
deram detrás da popa da gale, no que eíta peleja, defne pelamanham ate ho-
Diogo fernandez nam atenraua , nem ras de meo dia , Bagamahamed, pela

dom George, pelo trabalho em que muita perda que tinha recebida, aííim
andauaõ de defender aos imigos que em fultas que lhe da gale arromba-
os nam aferraíTem, os quaes poíto que ram, como da muita gente morta, &
o nam ouíaílem fazer pela muita reíif- ferida foi conítrangidO' fe retirar ; o
tencia que achauaó nam deixauam de que vendo dom George por dar ha
fazer feu officio, de tal maneira, que entender aos da terra, que eítauam o-

as bombardadas furaram o mafto aga- lhando eíta peleja, que ficaua victo-

le, & lhes quebraram a mor parte dos riofo, feguio hum pouco trás eíle, mas
remos, & o arrombaram pelos coita- conhecendo que o melhor era nam ir

dos per íete ou oito lugares, o que ven- mais adiante, mandou embandeirar a
do Diogo fernandez perguntou pelos gale, & dei parar toda a arteíharia, em
bateis. Mas como lhe dixeram q ue ef- íinal de victoria , do que os da terra fi-

tauam eicondidos, correo rijo a popa, caram efpantados, parecendolhes que
pêra os fazer palTar auante, Óz eítando Hagamanied, com todas fuás trinta fu-

iobre a poftiça dizendo aos dos bateis ftas lhe nam fezeram nenhum damno
que ítauam mais pêra fe deixarem mor- & deita maneira eíteue ancorado ate
rer como ciues, & couardos que pêra horas de veípora, que começou ha vi-

fe faluarem como caualleiros, íobre- raçam com que fe foi a nao iam Denis
ueo hum tiro de bombarda dos imigos dar conta ao gouernador Diogo lopez
que deu nopiaódehumfalcam, &ref- doquefezera, & de quaro deítroçado
ualando dalli deu a Diogo fernandez ficaua, pela qual razam Diogo lopez
em huma ilhaiga com tanta força, que aiTentou de fe nam partir ate refazer
lhe meteo algús pedaços das armas que de nouo a armada que alli auia de fi-

trazia veítidas pela carne de que logo car, pelo que defpachou logo dom A-
cahio morto, o que vendo dom Geor- leixo de menefes pêra Cochim a dar
ge de meneies mandou enburilhar o conta a dom Duarte do que pailaua,

corpo em huma manta de hum remei- pedindolhe que lhe mandalfe ordenar
ro & lançalo debaixo da cuberta por- lua embarcaçam , porque tinha tanto
que a gente nam defmaiaile, & esfor- que fazer nas coufas de Chaul , que
çando os que iito viram tornou ao tra- quando chegaífe a Cochim nam teria

balho em que todos andauam , neíte tempo pêra mais, que pêra fe paliar da
tempo era ja morto o Condeftabre da nao em que hia, pêra a emqueauia de
gale, & o comitre taó mal ferido que tornar pêra o regno. Morto Diogo fer-

^ nam podia mandar alem de o ferem nandez, Dioguo lopez deu a capitania

do
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do ow a Amónio correa, rogandolhe
que a aceptafleate ha chegada de dom
Luis de menefes, irmão de dom Duar-
te, de cuja vinda ja tinha recado, a
quem por vir prouido da capitania do
mar da Índia entregaria a trota que lhe
deixaua , o que concluído, dandolhe
regimento do que auia de fazer , par-
tio deChaul, aos vinte, &fete domes
de Dezembro deite anno de M. D.Xxi.
o qual leguindo feu caminho, chegou
a Cochim, onde o dom Duarte man-
dou vilitar a nao offerecendolhe a for-

taleza, mas Dioguo lopez foi tam bem
enlinado, que nam relpeitando a dom
Duarte tomar poífe delia contra feu
regifiiento lhe mandou dizer que em
caia de Dioguo pereira fe recolheria
tile tempo que ouueíTe deitar naquel-
lacidade.

CAPITULO LXXIV.

*De como António correa desbaratou
Hagamahamed t Ç£ dom Luis de me*

ne/es chegou aCJhaul.

DOus dias depois da partida de
Dioguo lopez de fequeira veo

Hagamahamed furgir fobela barra de
Chaul , com as fuítas que lhe ficaram

depois dos recontros que ouue com a

nolla gente , & outra que lhe depois
Melequiaz mandou, que faziam per

todas trinta, &feis, &foi lançar anco-

ra hum fabado entre os nollbs baluar-

tes, em lugar que de nenhum delles

lhe podiaó fazer nojo, &logoalegun-
^ da feira as dez oras do dia vendo que
António correa o nam vinha cometer
abalou com toda fua armada a remo,
& te foi por a tiro de bombarda da nof-

ía. António correa naó eítaua em tem-
po que podefle lançar poluora a lon-

ge , por ter muito pouca , & por ido
difiimulaua g-iardandoa pêra o tempo
de mais necellidade, pelo que polto

que Hagamahamed o feruiile bem de
bombardadas, elle lhe refpondia com
poucas, oqual Hagamahamed percon-
felho, &aui(o que tinha de hum xeque
de Chaul, per nome Mahamed, muito

imigo dos Portuguefes, mandou ou-
tro Xeque per nome Chil com quinze
fultas lobelo nollb baluarte da barra,

onde eítaua o facho , com bom qui-
nham da raelhor gente que conligo
trazia , dos quaes pojaram em terra

duzentos em numa calheta, onde lhes

a artelharia nam podia empecer , &
guiados per hum criado do xeque Ma-
hamed, que a nlo mandara , encaual-

garam o outeiro, onde o facho ltaua,

& decendo dalli contra o baluarte , em
que nam auia mais de trinta toldados
Portuguefes , começaram de o come-
ter com muito esforço , & da outra

parte as quinze fuítas, de queelta gen-
te faira, nam faziam lenam tirar bom-
bardadascontrat) baluarte, de quehu-
ma deu pelas pernas a Pêro vaz tur-

man, que era o Capitam , de que lo-

go cahio de fobelo~muro , em que an-

dava defendendo a entrada aos imigos,
das quaes bombardadas mataram Sy-

mam ferreira, &oCondeftabre do ba-

luarte, com outros bombardeiros, ef-

te jogo fe via da noila frota, pelo que
António correa receando que toraaf-

fem os imigos o baluarte, poítoque
teueíTe ailaz que fazer com as fuítas

de Hagamahamed, com quem eítaua

as bombardadas , mandou ligo Rui vaz
pereira com fetenta homens em dous
bateis que foliem tocorrer ao baluar-

te, os quaes depois que deíerabarca-
ram fe ouueram com os imigos, de
maneira , que os fezeram fogir pêra
praia, &dahi peras faltas , no qual al-

cance mataram mais de trinta delles.

Hagamahamed vendo o que paíTaua

no baluarte fe alargou, & foi lançar

donde viera com muitos mortos, &
feridos da nolía artelharia, o que ven-
do António correa, depois de ter cor-

rido a frota, pêra Jaber os que eram
mortos, & feridos, fe foi ao baluarte,

onde achou mortos, os que dixe , 6c

os outros todos feridos de bombarda-
das, & frechadas, que ciioueram tau-

tas fobrelles , que Pêro de queiros ti-

nha na fua adarga pregadas vinte te-

te frechas, & Emanuel da cunha vinte

cinco, cvhos outros ielo feguiate, ao
re-
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redor do baluarte acharam trinta dos
imigos mortos i que os nolVos mataram
defendendolhe a entrada, de q os mais

tinhaó veitidas cabaias de feda, &cha-
malote, alli queosqueaquidelles mor-
reram, ôc na praia foram mais de íefen-

ta emqueentraram xeque chil, & hum
capium Abexi muito valente homem,
aos quaes todos António correa man-
dou cortar as cabeças, & has mandou
em preíente ao xeque Mahamed, en-

tre as quaes hia ha do feu criado per que
mandara guiar os imigos ao baluarte,

de que aíii elle, como todolos que fa-

uoreciam a parte de Melequiaz , fica-

ram mui ailbmbrados, & pêra que Ha-
gamahamed leuaffe fua parte deite con-

tentamento mandou enforcar na praia

hos corpos de todos eltes. Acabada ef-

ta peleja fez António correa fortalecer

obaluarte, dequedeu a capitaniaa Al-

uarode brito, no que andando ocupa-
do chegou dom Luís de menefes , a

quem logo entregou a armada, &fefoi
peraCochim em huma nao, &com el-

le dom George de menefes , por lhe

dom Luis tirar a Capitania da fua ga-

le, fendo íeu parente, pola dar a dom
Vaíquo de lima. Depois de dom Luis
fer em Chaul defejando Meliquiaz al-

cançar paz de dom Duarte , lha man-
dou pedir per feus meíageiros, defcul-

pandolfe, que a caufa deita guerra fo-

ra Dioguo lopez de lequeira, & mao
confeího que niíío tiuera , & a Haga-
mahamed mandou que fe recolhelle

com todalas fultas pêra Diu como fez.

CAPITULO LXXV.

¥)o que aconteceo a George dalbuquer*

que
%
S$ a António de brito , na ilha

de Bintam.

DEpois de George Dalbuquerque
fer em Malaca , vendo a boa com-

panhia que alli auia entam de Portu-

guefes, aconfelhadoper alguns daquel-

les que relidiam na terra, & afíim dos

naturaes delia noffos amigos, determi-

nou de ir fnbre el Rei de Bintam que

deíno tempo que António correa o

desbaratou no lugar de Pado, fe reco-
lhera aquella ilha, a qual he baixa de
groffo aruoredo , eípellb , de muitos
regatos , & lamarões , em que el Rei ti-

nha húa villa muito forte, prouida de
artelharia, com outras muniçoens de
guerra, onde eftaua a mor par te do tem-
po, alfentado iíto, & peito em ordem
o que era neceffario, fe fez a vela no
mes Dodubro, deite anno de M.D.xxh
leuando em fua companhia alguns tol-

dados Malaios, òcfeiscentosPortugue-
les, com os da capitania de António de
brito, os quaes eram Garcia deSa dom
Rodrigo da 4ylua dom Sancho, dom
Garcia Anrriquez , Hyeronimo dalbu-
querque, filho do melmo George dal-

buquerque, dom Afonfo de menefes,
dom Liteuam deCaítro, Emanuel pa-
checo loam fogaça Anrrique de figue-

redo, George botelho Anrriqueleme,
Duarte Coelho, Emanuel de berredo,
& outros muitos homens nobres, afo-

ra os da companhia de António de bri-

to, toda eita gente hia em nauios da
terra, & noffos, com os quaes chega-
ram a ilha de Bintam , mas poíto que a
companhia folie tal , elles nam pode-
ram entrar a fortaleza , por George
dalbuquerque ir fem eícadas , por lhe
dizerem em Malaca que nam auia del-
ias neceflidade polas eítacadas , & va-
los per onde auhó depaíTar ferem mui-
to baixos, o que tudo achou ao con-
trairo , finalmente Laqueximena almi-
rante dei Rei de bintam , lhe defendeo
também hum baluarte, per onde com-
meteram a villa, que as bombardadas,
& frechadas, matando, & ferindo mui-
tos delles , hos fez tornar pêra trás

,

dos mortos foi hum George de mello
dos dacompanhia de Maluco, peloque
deu António de brito o feu nauio a

António de mello feu irmam, entre os
feridos ( que foram muitos) cahio a for-

te a Garcia de Sa , & a dom Eíteuam
de caitro, de maneira que foram conf-
trangidos de fe recolherem a frota, &
dar a vela o mais depreíTa que pode-
ram, porque Laqueximena fahio logo
trás elles com vinte lancharas bem ef-

quipadas, & os feguio ate lhes entrar

Cccc nas
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nas cofias, no porto de Malaca, onde
matou Gil lymóes capitão de hum bar-

gantim ,corn todolos que com elle hiaó,

& quanto a António de brito elle to-

mou logo ( da mefma ilha de Jiintaõ de-

pois do desbarato ) o caminho das ilhas

da laoa coro os íeis nauios de que era

Capitam, o qual feguindo lua viagem
foi ter ao porto da Cidade de Agacim
como amigo, por a dita cidade ltar de
paz com os Portuguefes deíno tempo
que Afonfodalbuquerque ganhara Ma-
laca, & tendo António de brito toma-
dos alguns mantimentos na Cidade de
Agacim ,

por lhe faltar agoa , & na ilha

madura a auer muito boa, que he pe-
gado com a laoa mandou o meítre da
lua nao que foíle la fazer augoada com
o batel, fobre os quaes andando en-
chendo as pipas deram os da terra de
íubito, & lhe tomaram o batel, & as

pipas, & os captiuaram, ao que Antó-
nio de brito la mandou algús Capitães
da fua frota, encomendandolhes que
íe informairembem do que pallaua ver-

dade deite negocio, & por a culpa pen-
der a parte dosnoííòs nunca hos da ter-

ra quiieram dar o batel , nem os Portu-
gueíes que tinham captiuos fenam por
refgne pela q uai razaõ António de bri-

to foi conltrangido a lhes dar per con-
certo coufas de que fetiueram por con-
tentes, & por lhe o tempo entam nam
feruir pêra profeguir em fua viagem
peras ilhas de banda eíteue naquelle
porto dagacim ate ho mes de laneiro

do annode M.D.xxii. donde por achar
tempos contrairos , & tomar outros
portos naô chegou as ilhas de Maluco
íenaqa no fim do mesDabril deite mef-
roo anno de M. O. xxii. no qual el Rei
dom loam terceiro ja regnaua, em cu-
ja chronica, como em feu próprio lu-

gar fe deue de efereuer o que nas ditas

ilhas fez o tempo que ahi elteue.

CAPITULO LXXVI.

*De como dom loam coutinbo correo o

campo 'Dalcacer quebir, £0 AHee xe-
rife pela qualcauja Side hamet laros

alcaide da mejma 'villacorreo Arz.i-

la,\£> do que Je nijfo pajjou.

DOm loam Coutinho tinha dado
conta a Pêro de meneies Almo-

cadem, que defejaua de correr ate o
campo Dalcacer quibir pêra ie encon-
trar com o Alcaide Side hamet laroz,

que lhe rogaua que teuelle lobriMo vi-

gia, cvtrabalhafle por tomar algus mou-
ros pêra delíes faber ie eitaua a terra

íegura, o que Pêro de meneies fez, &
fabendo que eitaua tudo do modo que
ho elle defejaua partio Darzilli com
duzentos de cauallo, & foi cear a fon-

te Dalmenara, donde guiado per Pêro
de meneies, & Aluaroroiz dentudo al-

mocadens foram repoufar a ribeira de
Taliconte, & dahi foraó a ribeira gran-

de da ponte, da qual foram amanhecer
alem de Tintaes huma legoa a traues

Dalcacer, donde trouxeram cincoenta

almas, & mais de duas mil cabeças de
gado vacum, que do meudo nam cu-
raram porque era infinito , & o cami-
nho longo, ao que o Alcaide de Alcá-
cer acodio com mais de ír\?zentos de
cauallo, & duzentos de pe fegeindo os

nolíos de tam perto que fe tiraua«f> lan-

ças darremelo, mas com quanto t^z,

dom loam fe veo recolhendo ate o por*
toDalgarrafa onde paliada a ribeira de-
ram folga aos cauallos avifta do Alcai-

de, & de íua gente femoufarem depaf-
far a ribeira, o que feito dom loam en-
comendou ao Adail Fernam mafeare-
nhas a retaguarda com cincoenta de ca-
uallo, tte aos Atalaias mandou que'fi-

caííem detrás por fer ifto ja ,a boca da
noite, pêra terem vigia fe os mouros o
vieíTem cometer, na qual ordem com
deixar mortos mais de iefenta mouros,
e trazer cincoenta almas , & duas mil ca-

beças de gadovacum caminhou toda a
noite ate chegar Arzila ja folfaido, on-
de foi recebido doLccleliattico, & le-

cular
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cular com cruzes, & trombetas, ceie- nas lombas do corno , o que os mou-
uado a Egreja onde todos deram gra- ros vendo voltaram peras pontinhas
cas a L)eos por huma tal victoria , iem onde o Alcaide ficara , roas os de ca-
pcrdade gente, & tam proueicoía pe- uallo que primeiro deram nelles com
ra aquelle tempo, pela grande fome outros que fairam ao repique, toma-
que nefte anno de M. D.xxi. ouue aili ram o caminho direito pêra onde os
naqueilas partes Dafrica , como em mouros eítauara , entreltes fe achou
Hilpanha, que foi tamanha, que mui- Aluaro nunez, filho de Miguel nunez,
tos mouros de pazes dos de çafim , & thefoureiro doThelouro dei Rei dom
Azaraor mandaram pedir paífagem a Emanuel, que eltaua em Arzilla ven-
el Rei dom Emanuel pêra fe virem a cendo huma encommenda, betnacom-
elte regno fazer Chriítãos, & ganha- panhado aílim de homens de cauallo,
rem luas vidas , o que por entam nam como depe, ao qual algus dosdacom-
podiaó fazer em fuás terras pela gran- panhia (vendo que o Adail Eernam
de etterelidade que nellas auia , dos mafcarenhas eítaua ja na atalaia ruiua
quaes paliaram tantos, que era chea com vinte de cauallo) dixeraó fenhor
delles a Cidade de Lisboa, & lugares oje he o voílo dia nam vos tome nin-
vezinhos, de que os mais morreram guem a honrra dai nettes mouros que
de pobreza, & fome por no regno auer nos vos ieguiremos , o que ouuindo
grande careília de mantimentos. Mas (fera ter conta com lhe Éernain mat-
tornando ao fio do noíTo capitulo o Al- carenhas mandar requerer per hum de
caide Dalcacer bidé hamet laroz mo- caualo que efperafle a mais gente que
uido da afronta que recebera de os faira ao repique ) remeteo aos mou-
Chriltãos chegarem a huma legoa da ros, feguindoo alguns dos que por o
quellavilla, & diante dos olhos lhe ma- lejongear lhe deram o tal conlelho, o
tarem, & captiuarem tantas almas, & que vendo Fernam maicarenhas deu
leuarem tanta (orna de gado, determi- auifo a dom loam pedindnlhe que fe
nou de correr Arzilla pêra hoque dos aprefaíre , mais elle nam pode chegar
íeus , & dos vezinhos ajuntou quatro a tempo que podeile eltoruar a morte
centos de cauallo, com os quaes, pai- a Aluaro nunez, & a outros que com
iada a ponte, íe veo meter no Soueral elle acabaram, porque elle como ani-
dalualate , & por elle veo amanhecer mofo , parecendolhe que era denue-
a duas legoas Darzilla , dia de todolos ja o recado que lhe mandara Eernam
bandos, & fem fer fentido, por o dia mafcarenhas, deu defporas ao cauallo
fer chuuiolo, deufobre alguns homens com vintecinco que o feguiraõ, & fe-
de feruiço que eítauam fazendo lenha rio tam brauamente nos mouros que
as pontinhas, os quaes em os vendo fe fez recuar os que eítauam na diantei-
recoiheram nas beitas que tinham de ia, o que vendo o Alcaide Side hamet
carga dando gritos, & apupos com que laroz mandou alguns dos feus caualei-
os que andauaó efpalhados pela várzea ros que voltaíTero fobre Aluaro nunez,
fe poferam a cauallo recolhendoílepe- o que fezeram matando do primeiro
ra a villa, hos mouros que vinham dian- encontro loam de foufa , & Symaó da
te feguiram eítes que andauaó a lenha Rochela , & Aluaro Nunez , tendo pof-
ate a atalaia Ruiua , aos quaes acodi- ta a lança em hum primo do Alcaide
ram algús daquelles de cauallo quean- encontrou Side abluchet irmãodomel-
dauam pacendo na várzea, que os fal- roo alcaide com tanta força que o der-
uirarn, porque fem iíTo os mouros lhe ribou do cauallo , a que acodindo ou-
vinham tam perto que lhes nam po- tros mouros lhe deram mais de cin-
deram efcapar. Aeíte rebate, &ao re- coenta lançadas nos braços, & coxas,
pique que fe logo deu na villa , faio que o mais do corpo lhe defendiam as
dam loam Coutinho, mandando logo boas armas que trazia , & o acabaram
recolher o gado que andaua pacendo logo de matar fenam bradara o Alcai-

Cccc ii de
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de que o ho naô mataflerri que era dom
Emanuehunhadodedom loaõ.aquem
eltandonelte perigo acodioSancho ra-

belo, cuidando de lhe poder valer, mas
os mouros eram tantos ao redor delie

que fez aliai em fel aluar com três boas

lançadas aliem das que lhe deram no
cauallo, os quaes feguindo a victona

chegaram ate junto das pontinhas, on-

de mataram loam carrafeo, & Diogo
vaz, atalaia , & outro morador Darzilla,

ao^ueacodindo o Adail chegou ha Al-

uara nunez, que ainda achou viuo, ik

ar mulo de todas fuás armas , onde os

mouros lhe feriram alguns , entre os

quaes foi leu rilho Simam íoeiro pior

que todos, por fero primeiro que a el-

les chegara, mascom tudo o Adaildeu
nelles cora tanto iropitu que os fez re-

colher , fem poderem tomar as armas
dos cinco que ja ficauaô mortos. Dom
loam fabendo o que palTaua le apref-

iou quanto pode a;e chegar as ponti-

nhas, onde achou os mortos, & Alua-

ro nunez ainda viuo, o qual encomen-
dou a Kernam caldeira contador Dar-

zilla, pêra que oleuallea villa, mas pe-
lo muito langue que lhe faia, lem lho

poderem eítancar elpirou em chegan-
do ao facho, dom loam confolou o me-
lhor que pode Aluaro nunez dizendo-

Ihe que pela muita amizade que tinha

r.omleapai Miguel nunez auiadeauen-

turar aquelle dia ho reftopor o vingar

dequem ho tam mal ferira, òxque elle

com ajuda de Deos teria logo diifo no-

nas, & que fperaua que lhe daria vida,

•kfaude pêra elle em peíTba tomar a fe-

gunda vingança, o que dito paliou a-

diante mandando recado ao Adail fer-

nam mafearenhas, q hia apegado com
os mouros que folie deuagir ate elle la

fer, ho qual em chegando fez paliar o
Adail adiante, com quarenta de caua-

lo dos que com elle ja eltauaro, Ct elle

feguio nas fuás coitas, hos quaesdopri-

meiro encontro mataram quatro mou-
ros, & cumuaram hum de que foube-

ram que eltiua allio Alcaide, noalcan-

ce do qual foi dom loam ate o paço de
Fernaõdexira, cinco legoas Darzilla,

& hutna da ponte Dalcacer , oade o Al-

caide fe deteue, com prepoíito'de en~

contrardom loaô masvendoqueagen-
te que vinha afio trás elle fe ajuntaua,^

& que fazia rollo pêra o ir commeter,
como homem juehia ja meiodesbara-
tado o nam quis efperar, tomandodeu
caminho pêra a ponte , o que vendo
dom loam por ja ferio! pollo, & o Al-

caide ir çarrado com lua geme, indo
elle na dianteira, & leu irmão na reta-

guarda por fe lhe nam delmandar ho
nam quis commeter , contentandoffe
tom leuar captiuos cinco cauaileiros

mouros dos maishonrrados da compa-
nhia, & ter mortos dezoito, èk alli le

veo muito deuagar recolhendo o del-

pojo que os mouros deixaram no cam-
po de lanças, adargas, mariolas & ou-
tras coulas que alargaram por fogirem
mais alua vontade com oqual, cícom
toda lua gente , lem perder mais que
os cinco que morreram com Aluaro
Nunez chegou Arzilla dia dos rinados

em amanhecendo, & a primeira coula
que tci depois de ir dar graças a Deos
a egreja foi mandar enterrar com mui-
ta lolemnidade leu corpo, o que tez

com airaz detriíteza, porqueera man-
cebo liberal , muito esforçado , em que
auiagrandeefperança delair hum mui-
to bom caualleiro fe vivera, & acaba-
ra feus dias em idade perfeita.

CAPITULO LXXV1I.

^De como d>m Heurrique de tnenefes ca-

pitam da cidade de Tanger vindo o

alcaide deTetuam correr a ter-

ra lheJaio , í$ do que Je mjfo
pajfou.

D Ora Henrrique de menefes filho

íegundo de dom loam demeneleí
Conde de Tarouqua, Hriol do Crato,
& mordomo mor dei Rei dom Ema-
nuel ,

por nilIo comprazer a leu pai le

deu aoseltudos das Arresliberae';; Câ-
nones, & Leis, mascomoainciinaçam
natural o conuidalíe mais a Corte , òic

exercício da guerra , que aodasletras,

refoluto de nilío imitar léus antepalTa-

dos , depois de íter feito curfo de feus

eftu-
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eíludoy, &fernellesbeminltituido, os to com tanto Ímpeto que lhe fez virar

deixou, & andou no paço em trajo fe- o roíto, & o feguio aie noite com lhe
cular , como léus irmãos dom Duarte matar muitos dos íeus caualleiros , &
mais velho , 6c dom Luis rilho tercei- captiuar alguns com que íe tornou pê-
ro, emcompanhiadosquaes, 6c daou- raTanger, mui alegre polavictoria que
tra nobreza do regnoacodio muitas ve- lheDeos dera de huma pellba tam no-
zes aos rebates Darrica, dando lempre tauèl como o era aquelle Alcaide de
mollras de mui bom, 6c esforçado ca- Tetuam.
ualeiro, & fe achou na tomada Daza-
mor como tenho dito, onde foi o pri- CAPITULO LXXVIU.
meiro que debaixo da manta que elle,

6c íeu irmaódomJLuis poferamaomu- *De como Vafcofernandez cefar andan-
ro o começou de picar, aos quaes ler- do no ejlreito encontrou com quatro
uiços auendo el Rei relpeito, & a boa nãos Inglejas que tinhaõ tomado hu~
conta que tinha dado delim, o encar- ma carauela <Portugue/a, que tra-
regou da capitania da cidade de Tan- zla a Capitaina atoada per popa , a
ger quando delpachou íeuirmam dom qunl desbaratou , lê Je rendeo comas
Duarte perà índia com o orneio de Go- outras , lede como elRei mandou òi-
uernador , onde tez algumas entradas ruam da cunha por capitam de huma
pelo Farrobo em que captiuou, 6c ma- armada abo ejtreito de Qibaltar.\
tou muitos dos habitadores daquella
ferra , 6c andaua nilto tam acefo que A Ndando Vafco fernandez cefar
em tudo queria commeter antes queo X\ ainda no eftreito ocupado no pro-
commeteííem , pelo que fabendo dos uimento dos lugares Dafrica como a-

elcuitas que trazia entre os mouros trás rica dito, indonelte annodeM.D.
que o Alcaide deTetuam tinha deter" xxi. na via de Septa chegou a elle hu-
minado de lue correr em humdiacer- ma galeota degibaltar a quechamauaõ
to, no mefmo laio aocampo a recebe- a charina por leu dono fe chamar allim
lo com a mor parte da gente que ti- nomeada per toda aquellacoíta por ler

nha era Tanger, poíto que folie mui- muito ligeira, & andar muito bem ef-
to deíigual em numero a com que auia quip.ida, 6c artilhada, & lhe deu noua
de vir o Alcaide, onde o efteue elpe- como detrás dó monte vinham quatro
rando três dias, &paiecendolhe queja nãos que pareciaõFrancefa, que o dia
nam viria pois o ate entaô namfezera, dantes a fua vilta tomaram huma cara-
ao quarto fe veo pêra a cidade , 6c len- uela Portugueia , que a capitaina trazia

do junto dos muros mandou a gente com hum cabo dado por popa, fabi-

que fe recolheíle, ficando elle com ai- das eftas nouas Valco fernandez Cefar
guns poucos de cauallo praticando fo- as foi demandar & ouue viíta delias de-
belas caufas que poderiaõ mouero AI- trás do monte de Gibaltar , como lhe
caide a nam iair ao campo como tinha os da galeota, charina, dixeraô, oqual
determinado, mas eílando neitaprati- alíi como as vio pos a proa na capitai-
ca decidos doscaualos, em tam peque- na que lhe ficaua a balrauento afaftada
no efpaço de tempo que os que foram per hum bom efpaço das outras , que
pêra a Cidade nam tinham mais feito eram todas Inglelas mui bem efquipa-
que chegar a fuás cafas, 6c deíTellar os das, & artilhadas dartelharia de bron=
cauallos, o fino , & bombardas de- ço, chegando Vafco fernandez Ce Cu-

ram final de mouros que aíTomauam a falia da capitaina fez perguntar don=
que era o mefmo Alcaide, alli eíteue de era, ao que lhe refponderam com
dom Henrriqueelperando agente que huma bandeira que lançaram pela qua-
faia da Cidade ao repique da qual to- dia capeandolhe que amainaííe, o que
mou a que boamente podia leuar ,

&* vendo mandou a hum Pêro majorgas
foi dar no alcaide aopaííar dehum por- homem mui esforçado que trazia ao

le-
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leme que fe pofeíTe o longo da efeo- em comprido de popa a proa, leuan-

teira da nao, que era o lugar per onde dolhe hum pedaço da abita, comelíes
menos artelharia tra/,ia, no qual inf- dous tiros, ,& com mais de vinte ho-
tante começarão da nao ao esbombar- mens que os da carauela mataram aos

dear, fazendolheíinses queamainaile, lnglefes, & ferem ja delles muitos fe-

o que vendo os da carauela que vinha ridos acabarão damainar , o que vendo
atoada a nao cortaram o cabo , & fe as outras três nãos calaram também as

acolheram, fem os lnglefes nilfo aten- velas, feito aííi o fim delta brauapele-

tarem, por os Vafco fernandez cefar ja Vafco fernandez celar mandou aos

da íua carauella feruir com a artelha- da capiuina que botalíem o batel fo-

ria de maneira que lhes daua aflaz em ra, & lhe viellem falar, o que logo le-

que entender, no que fe paliar aó mais zeram, & depois de faber quem eram,
de duas oras, fem as outras ttes nãos & darem fuás razões, & deiculpas, di-

poderem acodir a capitaina por lhe ef- zendo que traziam atoada a carauella

tarem muito a julauento com tudo os polafoluareru de muitas ruitas de mou-
defta tinhão ja mortos a Vafco fernan- íos que andauam pelo eítreito , os dei-

dez féis, ou fete homens, & feridos xou tornar perá nao, os quaes feforaó

mais de vinte das rachas que ha arte- refazer aCalez, cc elle aSeptacomto-
Iharia dos lnglefes fazia das pauefadu- da a gente que dixe morta , & ferida lo-

ras da carauela , entre os quaes hum bre a demafiada preminencia de quem
dos que o mais andaua era hum Ale- primeiroamainaria. Neltemefmotem-
maõ per nome Hansfreis condeltabre po em que aconteceo efte cafo a Val-

da carauela, homem muito grande de co fernandez cefar, partio do regno
corpo, & mui esforçado, & de gvan- Simara da Cunha filho de Triftam da
des efpiritos, o qual andaua em calças, cunha , com numa armada de que lhe

& em camifa fem outras armas , com el Rei dom Emanuel deu a capitania

os braços arregaçados com ja ter quin- pêra ir guardar o eítreito , & leuar a

ze, ou dezafeis feridas delias rachas, paga aos moradores dos lugares que ti-

da s quaes fe defangraua tanto que lhe nha naquellas partes Dafrica , como o
rogou Vafco fernandez cefar que fe acoílumaua fazer todolosannos, o qual

folie debaixo de cuberta a apertar as andou correndo ha coita ate a entrada

feridas , & que fe tornaíTe para cima do inuerno em que fe tornou deixan-

ajudalo, porque fazia muito fundamen- do aquelle mar íeguro , & detpejado

todelle, o que lhe nunca podeperíua- das fultas dos mouros de Tetuam , Òc

dir que fezeffe, mas antes lhe refpon- outros portos daquella prouincia.

deo que ou o auiam alli de matar, ou
auia de fazer amainar aquella nao, & CAPITULO LXX1X.
as outras fe chegaíTem, o que dito fe

foi com muita fúria ao perpao, toman- *De como el Rei 'Dortnuz per confelho

do o rabo de hum falcam pedreiro ao de feu fogro , &) de Raix xarofoque-
ombro , com que apontou nas oítagas brantou as fazes , & amizades que

dizendo ao outro bombardeiro Ale- tinha ajfeutadas com AfonfoTlalbu-

mam feu companheiro que como lhe querque
% ££ mandou dar de noite nos-

fezelíe final pofeíTe fogo o que adi fez Cbrtjtãos que ejlatiam na cidade , de

em tara boa ora por três vezes que le- que mataram alguns.

vou as oítagas da nao, & parte do maf-

to, o que vendo os lnglefes amainarão T) Aixxarofocoma viftoriaque An-
todalas velas, após e)W« tiros do fal- IV tonto Corrêa ouue na Cidade de

cam , fez outros hum bombardeiro Baharem contra hoTyranno Mocrim

,

Aleraam que todos os da carauela o com que aquella ilha ficaua pacifica a

eram, cora huma efphera que traziam elRei de Ormuz, concebeo nouos ef-

pela proa com que paliou toda a nao piritos contra hosPortuguefes, de ma-
nei-
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neíra que fe dantes tinha bom defejo tanto do negocio, fendo de tanta im-
de os lançar de Ormuz, ho teue me- portancia, que nam tam fomente tiam
lhor depois, peloque nam deixaua de proueraó niílb, mas nem nascoufasne-
ínltigar el Rei perluadindolhe que ceilarias pêra defenderem a fortaleza,

mandalle matar todolos que poufauaó fe lha vielíem cercar, porque nella naó
tora da fortaleza, òc os que ltauaó den- auia mantimentos, nem ?goa que lhe

tro cercalTe, & a combatelle ate a to- podeife abaitar quinze dias , & os ba-
mar , no que el Rei mais por importu- luartes eltauam de calidade que le naó
naçam que por vontade conlentio, poderam defpejar em três dias pêra fe

porque elle era amigo dos portugue- alentar a artelharia, alli que durando
ies , & nam lhe efqueciam os confelhos etta revolta per toda ha noite , em ama-
que lhe feu pai daua viuendo, dizen- nhecendo mandou dom Garcia, hma-
dolhe que fe lembrafTe fempre como nuel velho que com outros portugue-
Afonlo dalbuquerque lhe entregara les fe acolhera a fortaleza, & com el-

aquella cidade, em nome dei Rei dom le outra mais gente, em que entrauatn
Emanuel, òc o retbtuira nella , & em Rui varella, Emanuel do valle, Diogo
todo feu regno , & que nella honrra, vaz Nuno decaltro Diogo foriam, Vi-
ce polle o manteriam fempre hos Por- centedias, & Gonçalo vieira, ha faluar.

tuguefes, os quaes dcuia damar , & hos que ainda foliem viuos na cidade,
eltimar muito, porque em quanto o os quaes em chegando ao madraçal a-

íezelle fe auia dachar bem, & fazendo charam hum bom quinhão de mouros
o contrario íoubeíle decerto que auia que fezeram fogir, & faluaraõ alguns
de perder ho regno, & a vida , mas dos noííbs, &Chriitãos da terra, mas
com quanto via , & conhecia o perigo nam tardou muito que nam viefle hu-
em que fe punha, nam oufou de ir ma graõ companhia dos meímos mou-
contra o que Raixxarofo quis. Final- ros tomarlhes o caminho perqueauiaô
mente que induzido el Rei muitos dias de tornar pêra ha fortaleza , com quem
antes per feu fogro & entam pelomef- teueram huma braua peleja , em que
mo Raix xarofo confentio na conjura- mataram muitos delles, & hos noffos
çam, o queaílentado deram huma ter- que feriam ate quarenta foram todos
ça feira derradeiro dia do mes de No- feridos, & aíli fe recolherão, no qual
uembro deftanno de Mil quinhentos dia defpachou dom Garcia Coutinho
vinte &hum denoite em algunsnauios loam de meira com recado aoGouer-
nollbs queeítauaõ no porto, &nas ca- nador do que paíTaua, & íe começou
fas em! que os Portugueíes morauam fazer preftes pêra ho cerco queefpe-
pela Cidade, & nalfandega, & no ef- raua, & por nam hauer madeira pêra
pitai, & madraçal em que fe defende- hos repairos mandou desfazer huma
ram alguns que fe alli acolheram, por- nao, que alli tinha Emanuel velho car-
que as outras cafas em que morauam regada de tâmaras pêra mandar a In-
alli Portugueíes, quomo Chriltaos da dia, fobela defcarga da qual, & aliar

terra foram entradas, & roubadas, & pêra junto da fortaleza , mataram os
mortos todolos que nellas acharão, de mouros alguns Portugueíes, de que
maneira que naquella noite mataram hum foi Vafco Vieira, que era hum
dos Portuguefes mais de fefenta entre muito esforçado caualleiro.

os quais foi ho onuidor que morreo
afogado do fumo do madraçal , a que
os mouros poferam fogo, &affiaofpi-

tal : eita conjuraçam foi reuellada a E-
manuel velho, per hum mouro feuami-

go de que deu conta ao Capitam da
fortaleza, dom Garcia Coutinho, mas
aííi hum como o outro fe deícuidarãó

CA-
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CAPITULO LXXX.

IDe como Raix xarofo mandou, comba-
ter a fortaleza , ® do que Je mais
pajfou nejte negocio ate morte dei

Rei Dormuz.

NO tempo queelReiDormuz.ten-
tou eíte negocio era Capitam na

coita da Periia , 6c Arábia Emanuel de
foufa Tauares, o qual com tempeltade
fe acolnera entam a Mafcate, no qual

emieio veo ter com elle ( de Calaiate

em hum parao ) Triltam vas da veiga

com obra de trinta Portuguefes , on-
de pelo xeque da cidade fouberam do
aleuantamento Dormuz, & de como
el Rei lhe efereuera que matafle todo-
los Portuguefes que alli eitiueíTem , o
que elle nam quis fazer, porque como
homem velho, & prudente fabia que
el Rei nam poderia leuar avante oque
tinha começado, o que nam fez o xe-
que deCalaiate, que na ora que rece-

beo outras taes cartas, pos aefpadato-
dolos Portuguefes que achou naquel-
le lugar. Eftando alli Triltam vas , &
Emanuel de fouía tauares em Mafcate
per* irem focorrer a Ormuz, chegou
Iam de meira, que hia pedir focorro a

Índia, de quem louberam o que paíTa-

ua, & por alguns defgoltos que Trif-

tam vas teue com Emanuel de foufa,

fe foi no feu parao caminho deOrmus,
& paTou per meo de toda a frota dos
imigos, com tanto perigo que mani-
feltamente fe vio ter Deos feito naquel-

le dia hum grande milagre , por elle,

copolos que com elle hiam, no qual

palio pelejou com os imigos de manei-
ra que no que entam fes fe pode crer

que fobrepojou as forças de criatura

humana, com o qual esforço ( por de-

baixo de muitas bombard-das, eípin-

gardaias, frechadas que lhe tirauam

de mais de cincoenta nauios , per on-
de rotnpeo

) pos a proa em terra , &
entrou na fortaleza, após Triltam vas

da veiga chegou Emanuel de foufa a

ilha de Queixome, que he a vilta de
Ormus, & porque doai Garcia loube

de Triltam vas, que a frota nam vinha
bem prouida de gente , lhe pedio que
no parao em que viera fe loire pêra E-
manuel de loufa ; o que elle fes de mui-
to boa vontade, pofto que andaíle fe-

rido, & deígoltofo do mefmo Ema-
nuel de foufa, mas nem cora tudo uto
arreceou de pelomefmo modo, tL pe-

rigo com que entrara na fortaleza, ir

bulcar a frota , que ainda achou íurta

na ilha de Queixome dor.de fe vieram
todos comajufante, pelejando com os

imigos, atechegarem aporta daforta-
taleza, com lhes ferirem oitenta ho-
mens, & matarem hum, dos quaes os

noflès também mataram alguns, & fe-

riram muitos, com lhe meterem dez
cerradas no fundo, do que ficarão tam
amedrontados

, que nam oularam mais

de cometer ha armada , aliem do que
Emanuel de loufa os varejaua de lon-

ge, com a artelharia groíía de manei-
ra que nam oufaram de chegar pelo q
vendo Raix xarofo o pouquonojo que
podia fazer aos nolTos per mar deter-

minou de cometer a fortaleza per ter-

ra, pêra o que per confelho de hum
turco, per nome Mira aidel, homem
pratico na guerra , mandou fazer huma
eítancia nas cafas dei Rei, & outra na
noílo fpital, que ficaua entre a nolfa

fortaleza, Sc as mefmas calas, & por-
que daeftancia do fpital faziaõ os mou-
ros muito damno com a artelharia na
fortaleza, mandou dom Garcia huma
manhãa fobrella , Emanuel velho, 6c

Rui varella, com quarenta homens os

quaes a entrarão, derubando hum lan-

ço da parede com vafuens, masnaófoi
com tanta noifa auantagem que nam
morrelíem dous , & loirem feridos

quaíi todos, dos mouros mataram os

noifos muitos com panellas de poluo-

ra que lançaram dentro , entre tanto

que arrombauam a parede per onle
entraram,&ginharaóaeitancia, oque
feito mandou dom Garcia recolher na
fortaleza toda a artelharia que nella

eltaua, ho que vendo Raix xarofo fez

logo afTentar huma bombarda groira

ao fopè dos paços dei Rei , com a qual

quebrou as portas da fortaleza , aho
que
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que dom Garcia acodio com mandar fortaleza, contra a qual mandou dom
fazer hum entulho de terra pela ban- Garcia tirar com duas efpheras, tantas
da de dentro, alem doque mandouaf- vezes, ate que fezeram nella huaaber-
íentaroutro tiro grolfo em hum cu- tura dalto abaixo de hum palmo de lar-
bello da Egreja queelta defora dapor- go, & alguns outros buracos, juntar-

ia da fortaleza, oqual encomendou ao mente com iito mandou poer muitos
Condeítabre António fernandez ho- capacetes com feus barbotes em paos
mem tam entendido em leu officio per detrás das ameas, & tocar muitas
que do primeiro tiro, embocou a bom- vezes as trombetas, & fazer folias pe-
barda dos imigos, & a fez em peda- lo muro; pêra que cuidaflem os imi-
ços, do que ficarão muicortados, com gos que lhe era vindo focorro, & logo
tudo não deixauam deper todalas par- na noitefeguinte.mandouEmanuelve-
tes dar bateria a fortaleza com que fa- lho, &Ruivarella com jarras & panel-
ziam muito dano, mas o que mais. íen- las de poluora , pêra as meterem pelos
tiam os noflbs era nam auer aguoa, buracos, & gretas da parede, o que af«

nem mantimentos, do que conltran- fi fezeraó deixando hum canal de pol-
gidos alguns dos da gente baixa fobi- uora que feguia de parede ate a forta-

ram pêra Raix xarafo, dos quaes íou- leza, os quaes recolhidos, fe lhe pos o
be ho que patíaua, do que confiado, fogo, que apegou nas eítancias que al-

& de ter na cidade mais de dez mil li tinhaõ os imigos & delia deu nas ca-
ioldado?, per confelho de Mira aidel, fas dei Rei, & pela cidade de maneira
determinou defcallar a fortalleza , pe- que pelo vento fer grande, o nam po-
rá o que mandou loguo fazer muitas deram os mouros vencer, do que de-
efeadas, do que dom Garcia foi auifa- fefperados elRei, & Raixxarafo, com
do per hum mouro que fe lançou den- todolos msis que nella auia fe foram a
tro , contra o que mandou que fe po- ilha de Queixome, defenganados de
feflem fobelas ameas panellas de pol- poderem executar a treiçam que co-
uora, & traves, a que mandou atar pe- meteram. Delpejada a cidade os nof-
nedos pêra lançarem fobelos imigos fe fos fahiram a roubar o que nella auia,
a viellem commeter, o que elles feze- & apagar o fogo, o que pofto que de
iam fem nenhum receo querendo che- todo nam podelíem fazer foram com
gar fuás efeadas ao muro, como ho- tudo caufa que nam fezeíTe mais dam-
mens que deteiminauam leuar auante no do que ja tinha feito, & recolherão
o que tinhaô começado, mas da forta- na fortaleza muitos mantimentos, &
leza os feruiram também com as bom- aguoa de que tinhaõ bem neceífidade.
bardas, que alem dos muitos que dei- Kl Rei Dormuz depois de fer na ilha

les mataram, & feriram por virem to- de Queixome arrependido do que fe-

dos em corpo, lhes quebrarão as mais zera fe começou de cartear com dom
das efeadas, do que atemorizados le Garcia coutinho, fem ho faber Raix
fezeram atras, pelo que defefperado xarofo, delculpandofle dopaffado pe-
Raix xarapho de poder tomar a forta- dindolhe que bufcalle modo pêra fe
leza peraíldlto, determinou de o fazer reformarem as pazes , no qual tempo
com a bateria mandandohadar perto- chegou da índia d.om Gonçalo Couti-
dalas partes excepto peladomar, por- nho irmam de dom Garcia, que dom
que daquella banda Ihodefendeo anoí- Luis per mandado de dom Duarte feu
fa armada alem do que mandaua tirar irmão deípachara deChaul, etnfocor-
com hum trabuco dos paços dei Rei roDormirz, com cuja vinda pofto que
que fezera muito damno fe o bombar- el Rei nam fe vieííe perà cidade, nem
deiro foubera tirar bem com elle, & fe fezelTem por' então as pazes, fe co-
mandou começar húa parede com ten- meçaraó de comunicar os mouros com
çam de a trazer a tanta altura que de os noífos, & fe vierão muitos parella,

cima podeíTem lançar tiros dentro na mas Raix xarafo nam contente do que
Dddd fe-
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fezera , exterminou de matar el Rei

,

q«e andauaro no paço & fenhores que
porque fe carteava com dom Garcia, fe acharam na cone. Efte geral das ga-

o que fez per meo de Raix xamir ho- leaças íobio pelo caracol do baluarte

mem principal, que o afogou em lua acompanhado dos outros capitães ,
&"

cafa, o qual morto fez Raix xarafo, alguns gentis homens da fenhoria mui
Rei Dormuz Patxa mahametx» filha beroatabiados de panos douro & leda,

do çafardim , que regnaua em Ormuz & mui bem dilpoítos de íuas pefloas,

ha primeira vez que la foi Afonlodal- ao qual em chegando ao meo da cafa

buquerqoe, &aílim ficou Raix xarafo el Rei com a Rainha fe aleuantaraó, te

algús dias no gouerno do regno, com el Rei o veo receber hum pouco 2tal-

niais licença & Uberdade doqueodan- tado donde eítaua a Rainha , & o le-

tes fana. vou ao mefmo lugar , onde lhe mandou
poer huma cadeira dembaixador & ti-

CAPITULO LXXXI. teue falando com elle hum bom peda-
ço, com muita graça & boa fombra,

1)e como os Venezeanos mandaram cin~ o que feito ho delpedio, mandandoo
co galeaças a cidade de Lisboa & da acompanhar pela varanda de cima pe-

comtnijfam que o capitam delias tos meímos ienhores que o foram buf-

trazia. caragaleaça,atedecerem ha falia gran*

de, & dahi pela varanda debaixo o le-

DEpois de os Venezeanos terem uaram ao cães dos paços, onde fembar-

perdida a efperança de as fpece- cou no batel da galeaça, &fedefpedio
rias virem da índia a Balutocc Alexan- delles com muita cortelia , dahi a al-

dria em tanta cantidade, como dantes gusdias o ouuio elRei particularmen-

vinham, tentaram muitas vezes de fa- te, mas poíto que elle alegalle muitas

zer contractos com el Rei dom Ema- razões, pêra fe fazer o contracto das

nuel pêra per preço certo lhe tomarem efpeciarias cerrado el Rei nam quis

todallas que delia vieirem, & vendo confentir nillo , concedendolhe com
que as coufas da índia fe azavam pêra tudo todalas mais coufas que trazia em
cada vez terem menos efperança de as léus apontamentos, de que a principal

poderem auer corno fohiam , deram era a confirmação dos priuilegios den-

comiíTam a hum geral, de cinco galea- tre eftes regnos, & a fenhoria de Ve-
ças (que mandaram nefteanno a lngla- neza , mas polto que o embaixador
terra) per nome Alexandre de peiaro, nam foile muito contente, por nam
que naõ p-iílatrem fem entrar no porto acabar o ponto principal a que vinha

,

de Lisboa, pêra de fua parte vilitar el moflrando ir fatisfeito da muita honr-

Rei , & tractar com elle como embai- ra que lhe el Rei fezera , & do mais

xador algumas coufas que trazia per que negoceara, lhe mandou humn mui
lembrança : das quaes ha mais luftan- fermola baixella de criitalino , & ou-

cial era fobre eíte contrato das efpe- tra a Roinha, do que el Rei narri def-

ciarias. Eíte embaixador recebeoel Rei conhecido lhe mandou hum prefente

no baluarte que entam ettaua no cabo de todalas elpeciarias ; & drogas , ;lli

das varandas dos paços da ribeira que fecas , como de conterua , & alguas pe-

hiam dar no mar, & pêra fe iito fazer ças de feda, & brocadilhos, & outras

com mor aparato, quis elRei que fof- gentilezas que vem da In.lia. Com que
fe prefente a Rainha donnaLeanor lua depois do falecimento dei Rei, fe par-

molher, & a Infante donnalfàbel fuafi- tio mui contente deites regnos, & fez.

lha, que depois foi Emperatrlz , & o fempre em Veneza, onde o eu ainda;

Príncipe com os Infantes, dom Luis, conheci, & converfei muita honra, &r.

dom Fernando dom Afonfo Cardeal, cortefia aosportuguefes, offerecendo-

dom Henrrique que agora he Cardeal

,

lhes fua amizade , & preftemo quando
& dom Duarte com todalas damas, lhes qualquer coofa delle comprilTe.

CA-
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CAPITULO LXXXII.

'7Je como (J)iogo Infez de Jcqueira en-

tregou a Gouernança da índia a
cici/i Duarte demenefès % is Je

"deo fera o regno.

CHcgado Diogo lopez de fequeira

a Cochirn, dahi a poucos dias íe

icubou daparelhar aarmada em que d-
!e auia de tornar pêra o regno que era

de oito velas ha qual preltes de todo,
ov: feita a entrega da gouernança da ín-

dia, ha dom Duarte de meneies fegun-

doo^coftume que fe niflb tem, tornan-

do delle conhecimento em forma de
q uanta gente , fortalezas , nãos , nauios

,

gales, & outra fuitalha, artilharia, &
munições lhe deixaua fembarcou com
os capitães que com elle vinham , que
eram dorn Aleixo de meneies? Rui de
melo de c-iitro dom Aires da gama,
Emanuel de lacerda, Sancho de toar,

Perocoreíma, & André diaz, em cuja

companhia íe também vieram muitos
fidalgos, o qual íeguindo fua viagem
chegou a Moçambique, & deahi pai-

fou a viíta do cabo de boa Efperança,
donde veo ter, as ilhas, (k das ilhas

com toda fua frota junta ha Lisboa no
anno de M. D. xxii. fendo ja falecido

el Rei dom Emanuel.

CAPITULO LXXXUI.

cDo falecimento dei Rei dom Emanuel ,

J.c : orno foi fepultado no moji ei-

ró de Betblem.

EStando el Rei dom Emanuel na ci-

dade de Lisboa , no mais alto, &
profpero eitado que fe a hum Rei po-

dia deíejar, tendo ddcubertas, con-

quiihdas , & fubjugadas todilas pro-

uincías marítimas defno ítreito de Gi-

báltar ate o mar Darabia da Perfia, da

Índia , ilhas de Zeiland , çamatra , laoa ,

Maluco ate a China, & lequeos, com
muitos embaixadores na fua corte dos

mais dos Reis, Príncipes, & fenhorias

da Europa, & do fummo Pontífice, &

de muitos Reis, & fenhores Dafrica,
& Alia, delles íeus vaflaíps, & outros
confederados, & anigos, com muita
riqueza douro, prata, ipeeiarias, que
lhe cadanno vinh^.ó de luasconquilias,

bemquiíto, & amado dos íeus, & das
mais das nações , onde ha fama de fua

Real peflba alcançara , eom leu regno
pacifico, ik em alieíego, ;.ííim com os
vizinhos , como com ieus yaflãlos ca-

fado a terceira vez, com húa das mais

fermoías Princeias da criilandade, ir-

mãa do mor ienhor de toda Europa,
com íeis filhos , tk três filhas vivos, do
fegundo& terceiro matrimonio, todos
dotados de fermofura, boa difpoíiçaõ,

ec virtudes, fiados a que fe nam podia
acrecentar nada, nem alem delle deíe-

jar outro fenaõ o do regno da corte do
ceo, pêra o qual houue Deos por feu
feruico leualo deita vida aos treze dias

de Dezembro do anrio do Senhor de
M. D.xxi. dia em que aEgreja celebra
a feita da bemauenturada í«ncta Lu-
zia. Ealeceo nos paços da ribeira, de
huma febre Ipecia de modorra ; doen-
ça de que naquelle tempo em Lisboa
morria muita gente da qual acabo dos
noue dias que lhe tocou deu a alma a
Deos, em idade de cincoenta, & dous
nnnos , feis.

f

mefes, cc treze dias dos
quaes regnou os vinte , & féis hum mes

,

& dezanoue dias : foram preíentes a
leu falecimento dom Afonfo de Por-
tugal Bilpo Deuora, & dom Fernando
de Valconcelos de menefes Bifpo de
Lamego, feu capellam mor, frei Fran-
cifeo de Lisboa , Miniltro Prouincial
da ordem de farn Francifco da Obfer-
vancia, frei George vogado, da ordem
de fam Domingos, leu Confeílbr , &
outras peííòas Rehgiofas. Os feculares

foram o Duque de Bragança dom lai-

rnes feu fobrinho, dom George meltre
de Sanciigo filho baítardo dei Rei dom
Ioaõ fegundo, dom loam de lancalfre

feu filho que entam era Marques de
Torres nouas, & agora he duque Da-
ueiro, dom Fernando de menefes mar-
ques de villa real, dom Pedro de me-
nefes conde Dalccutim feu filho, dom
Francifco de Portugal Conde de Vi-

Dddd ii mio-
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miofo, dom Ioam de vafconcelos con- noue oras de noite. Deixou por feus

de de Penela , dom Emanuel pereira teitamenteiros dom Dioguo de fouía
conde da feira, domloaõ dafyluacon- Arcebifpo de Braga, & dom Marti-
de de Portalegre, domloaõ de meu t fes nho de callel branco conde de villano-

condede Tarouca, priol do crato, leu ua de Portimão, com o corpo ficaram
mordomo mor, dom Martinho de Caí"- os prelados, & religioíos que foram
telbranco conde de \ 'illa noua , dom prefentesa feu falecimento, & dom Pe-
Diogo lobo baram Daluito, dom Pe- dro de caítro (eu veador da fazenda,
dro de caltro veadores da fazenda, que a tudo o que compria pêra o trn-

dom Erancifco de lima vifeonde de terramento deu a ordem neceíftría,

villa noua de Cerueira, dom António ate que o leuaram ao molteiro de Be-
de noronha leriuam da puridade, que thelem , que foi duas oras ante marhá,
depois foi conde de linhares, ioam da o qual elle começou de editicar de no-
fylua regedor da caía dafuplicaçaó, dó uo pêra fua fepúltura, & da Rainha do-
Áiuaro de caítro gouernador da cala na Maria lua molher, & de íeus filhos,

do ciuel dom Diogo de noronha dal- corno ja rica apontado, & por o corpo
cunha cabeças Alcaide mor Dobidos, da Egreja não fér ainda acabado o lan-

Diogo lopez de lima , alcaide mor de çaram na egreja velha em hutna fepul-

Guimarães, & outras peíToas aíli ecle- tur.a rafa, pelo elle aíli m ndar, don-
liaíhcas, como feculares. A Rainha de depois el Rei dom Ioam terceiro feu

donna Leanor fua molher, & a Infan- rilho fez trasladar íeus oifos pêra a no-
te donna Ifabel lua filha, & o Prince- ua. Acômpanharãono todollos prela-

pe dom loa5 leu filho (que neftetem- dos, & lenhores quefeafeufalecimen-
poftaua em Saiuaterra, donde fabendo to acharam, & muitos fidalgos, c<*ua-

da doença dei Rei feu pai fe veo logo leiros, efeudeiros, & outros feus cria-

pera elle ) o acompanharão ate o fete- dos , & a camará da Cidade com toda
no dia de fua doença, no qual vendo a Clerelia, cc Ordens & grão parte do
dom Nuno emanuel, íeu guarda mor pouo com muitas lagrimas plantos , &z

que defefperauam os phylicos de lua choros que cada hum fazia pela perda
vida, fez recolher a Rainha , & a In- de hum tam bom Rei, & tam amigo
fante para húa camará , junto da don- de feus criados , & yalfallos como ho
de el Rei jazia, & ho meímo pedio ao elle íempre foi.

Príncipe que fezeíle, pelo que fe logo

foi pêra hum apofento que vai fobelo CAPITULO LXXX1V.
almazem, & me dixe a mi (que a tudo
fui preíente ate a ora que el Rei efpi- 'Das feiçoens corporaes dei Rei doxi

rou) que teueile cuidado de o chamar Emanuel , £s das caitdades de fua
aos accidentes que lhe dauam per in- Realpefoa, $£ coufas a que era in-

teruallo o que alfi fiz, per três vezes, clivado
., GJ afeiçoado , 1$ ordem d?

a que de todas acodio , & querendoo fua ca/a, âj modo de vi..

chamar a quarta, que era ja no noueno
dia depois de comer me foi defefo pe- T? Oi e! Rei dom Emanuel homem de
los lenhores que eitauam na camará, ±/ boa ítatura, de corpo roais deRta-
apos o que fendo ja quatro oras depois do que groiro, a cabeça fobelo redon

•

demeodia, começaram de lhe dar os do, os cabelos caltánhos, a teítaale-

verdadeiros finais da morte, nos quais uantada, & bem deííunerta de!!es, os

teue tanto esforço ate que faleceo, & olhos alegres, entre verdes, cc iman-
tam perfeita memoria que em alta, & cos, aluo, rifonho, bera afio aibrado,
clara voz, dizia osverfos dos Plalmos, os braços carnudos, & tam compridos
de que fabia muitos de cor, com os que o; dedos das mãos lhe chegauai»
prelados, & religiofos que os ao redor abaixo dos geoltios , tinha as pernas

dafua cama ítauão rezando, faleceo as taõ compridas, òc. tam bem feitas, fe-

gun-
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gundo a porporçaõ do corpo, que ne- aofom do? quaes, & adi dss charame-

nhuma cou!a mais fe lhes podia dele- las, harpas, rabecas, & tamboris dan-

jar. Tinha a voz clara, & bem entoa- çauam os moços ridalgos durando o
di, era mui atentado no falar, & mui jantar, & cea , o leruiço de lua meia
honeíto, c\: d;lcreto em fuás praticas, era explendido, como a Rei pertence.

Quando comia, polto que folie apreí- Continuadamente todolos domingos,
lado no comer, nem por iffo deixaua & dias fancios , & alguns de fazer em
de praticar cc dilputar com letrados quanto foi cafado daua feraõasdamas,

que lempre etlauam a lua mela, & lo- & galantes, emquetodosdar.çauzó, tk

bre tudo com homenseltrangeiros, ou bailauam, & elle algumas vezes. Foi o
com alguns dos feus que andaram fora primeiro Rei Chriltaó da fcuropa a que
do regno , foi fofrido manfo, & cie- vieram Flephantes da índia, dos quaes

mente, perdoaua facilmente qualquer teue cinco juntos, quatro macho;,, &
defgolto que teuefle dos que tocauam húa fêmea, que quando caualgau3 pe-

a lua fazenda , & pelloa , porque nos la cidade, ou caminhaua hiam diante

calos da juíttea feguia a ordem dela delle, a eftes precedia (tam afaítada

poitoque folie algumas vezes com di- que fe nam viam ) ha ganga, ou Rhi-
laçóes, aluaras delpera, huns em con- nocerota, & atras dos KJephantes hia

trairo dos outros, oque por fer de boa diante de! Rei hum cauallo acuberta-

condiçam , cc mauioío concedia tam do perfio , nas ancas do qual hum ca-

facilmente , que por cííe refpeito a çador perlio leuaua huma onça de ca-

huns fe diuertia a juftiça, & a outros ça » que lhe mandara el Rei Dormuz,
fe alongaua. Foi mui prudente, de cia- ha qual onça , & hum Elephante , iSc

ro, & bom juizo, o que lhe caufaua Rhinocerota mandou ao Papa Leam
liam ier tam lugeito ao parecer dos do como fica dito , com a qual pompa,
feuconlelho, como o era afeuparticu- atabales, & trombetas caualg-.ua elRti
lar apetite, com tudo as mais das cou- muitas vezes pela Cidade, & quando
ias que intentou, ou per confelho, ou caminhaua. Trazia continuadamente
por leu parecer lhe fucederaó bem. na lua Corte choquarreiros Caítelha-

F01 mui muíico de vontade, tanto nos, com os motes, & ditos dos, quaes
que as mais das vezes que eftaua em folgaua, nam porque goftafle tanto do
defpacho, & (empre pela feita, ik de- que diziam, como o fazia dasdifíimu-
pois que fe lançaua na cama, era com ladas reprehenfões que com genos, &
ier mu fica , & alii para elta mulica de palauras trocadas dauam aos raorado-

camara, como psra fua capella tinha res de fua cafa fazendolhes conhecer
eltremados cantores, & ungedores, as manhas, viços, ôcmodesquetinhaõ
que lhe vinh^ó le todalas partes Deu- de que fe muitos tirauam, & emmen-
ropa, a que fazia grandes partidos, ék dauam, tomando o que eítes truaens

daua ordenados com que fe mantinham diziam com graças, por efpelho do que
honrradamente , & aliem diíto lhe fa- auiam de fazer. Os mais dos domin-
2ia outras mercês , pelo que tinha hu- gos, & dias fantos hia depois de co-

ma das melhores capellas de quantos mer ver correr a carreira, & acorria,

Reis, & Príncipes entam viviam. To- ao que alem dos léus moradores fe a-

dolos domingos , & dias fanítos janta- juntauam , muitos dos cidadões das ci-

ua, & ceaua com mulica, de charame- dades, & vilías onde eltaua, & peran-

las, faquabuxas, cornetas, arpas, tam- te elle a corriaô o que era caufade na*

boris, & rabecas & nas feitas princi- quelle tempo auer muitos, & bons ca-

pães com atabales, & trombetas , que ualo -

^ no regno , & muitos & bons cá-

todos em quanto comia tangiam cada ualgadores o tempo queeltauaem Lií-

hum per leu gyro, alem deites tinha boa nos Domingos, & dias Santos em
rouficos mouriicos, que cantauam, & que nam hia a carreira , & em alguns

tangiam com alaúdes , & pandeiros, dafomana hia folgar em hum batel, &
em*
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embandeirado de feda leuando fem- dormir traziam da íua guarda reporta
pre coníigo mufica, & algum ofhcial confoada das mefmas fiuctas, & agoa
íeu com que hia defpachando, & as pêra os fidalgos, & caualeiros da guar-
raais das vezes chegaua ao cães dospa- da que dormiam no paço , (te illo iem
ços deSanctos ovelho ondeDuartefo- faltar nenhum dia, & em tanta íbaf-

reiro caualeiro defuacafa, aquém çm tança que abrangia aos moços da ca-
parte defatisfaçam defeusleruiçosde- mara que dormiaõ naguardaroup.i , (te

ra o orricio deguarda delles, lhe man- aos moços do monte, que dormiam na
daua trazer je merendar de muitas falia, í& a todolps criados era tam le-

fructas verdes, conferuas.&coufasda- do, (te prazanteiro que todòlas vezes
fucar, vinho, òtagoa, do que também que hia a caça, & a montu Fazia foliar

comi >m os fidalgos que a feu chamado diante de íi os léus moços deiporas,
hiam com elle no batel, (te àlli toda ha (te daítribeira : os quaes conhecendo
mais companhia demuiicos, moços fi- quam benigno, Ite humano era, muitas
dalgos da camará, & remeiros, pêra vezes o embargauam no caminho, ro-

as quais merendas tinha mercês ordi- deandolhe o cauallo, & allim rodeado
narias, que lhe el Rei pêra iiío fazia

;

lhe pedia cada dia húa mercê que del-

nas vefporas do Natal confoaua publi- le queria, as quais pela mor parte lhes

camente em falia com todo eítado de logo otorgaua, & fe em algúa tinha pe-

porteiros demaçareis darmas , trom- jodizialhes que odeixaliem cuidarnif-

betas, atabales , charamelas, & em fo, ou os remetia aos orficiaes do def-

quanto confoaua dauam de confoar a pacho, mandaua muitas vezes correr

todolos fenhores , fidalgos eaualleiros

,

touros , & jugar canas , (te pêra que os

(te efcudeiros que eltauam na falia, na fidalgos nam deípendecem muito do
qual fe ajuntauaõ naquelle dia todolos feu neftes jogos, tinha jaezes, (te veiti-

que andauam na Corte por faberem o dos a mourifca na fua guardaroupa
godo que el Rei leuaua em fazer eíte que lhes mandaua empreitar, (te nojo-
banquete, que todo era de frutas ver- go das canas entraua elle algumas ve-

des, (te dafuquar, (te de conferuas, que zes , ho que fazia mui bem, (te com
lhe traziam da ilha da madeira, depois muita graça : era tam lorçoto dos bra-

deíta confoada acabada mandaua Vaf- ços que alem de fe poer mui bem a ca-

queanes corte real ( do feu confelho vallo tiraua cora humacana (te com bu-

que o feruio de veador todo o tempo, ma lança com tanta deftreza que ne-

que regnou) de confoar as damas d.i nhum outro homem lhe fazia auanta-

Rainha, & a todolos officiaes dei Rei gem , de modo que foi muito alegre,

a luas cafas, & depois fedaua naguar- &profpero todo o tempo que reynou ,

\S\ repolta para os capelláes cantores, em tanto que eu vi muitas vezes naca-
philicos, meniltreis, repolteiros, mo- la da contratação da índia mercadore»
çosdaltriberia, & do monte, &osmo- com laços cheos de dinheiro de moe-
ços da camará, que eram os que tra- da douro, (te prata pêra fazerem paga -

ziaóosplatos a confoada dei Rei, con- mento do que deuiam per contadas
loauam todos naguarda repolta, òcef- efpeciarias que comprauam o qual di-

ta era húa das mais lolemnes , & mais nheiro lhe diziam osorficiaes que tor-

defejada feita de quantas fe na corte ia- nafTem outro dia, porque nam auii

ziam per todo o defcurfo do anno na tempo pêra o então contarem quetan-
qual confoada fe galtaua muito. A to- ta era a fomma que le receoia todolos

dos os jantares, &ceas dei Rei traziam dias. Os roais dos domingos (te dias

a fua copa vinho, (te agoa em grandes fantfos, iSc alguns dá fornana hia cl Rei
picheis de prata, & fructa pêra darem ouuir milTa fora do paço as Igrejas, (te.

aos fenhores fidalgos caualeiros, efcu- moiteiros das Cidades, &villas em que
•deiros que quifelíem beber depois que fe achaua , (te depois de dita a MilTa;

daua boas noutes & fe reéblhia pêra perguntaua aos priores, ite guardiães
pelo
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pelo eítado da cafa , & fe fentia auer tes auia duzentos caualeiros todos de
neceíiidade lhes mandaua elmollas; boacalta, 6c conhecidos por valentes
tanto para íuas mantencas, como para homens, que o acompanhauam quan-
os ornamentos, 6c fabrica das egrejas. docaminhaua, com lanças & adargas
Era mui caridofo , 6c fez em quanto eram obrigados a ter armas prelies, 6c
viueo muitas eímolas no reino, & fora cauallos pêra quando íe delles quilelle
delle a muitas peffoas, & calas dora- íeruir. Todolas feitas feiras do anno
çam , & ha bancta cala de Hierufalem, jejuou ate a idade de quarenta annos,
6c do monte iinai daua cadanno a to- a pam & agoa, 6c de ahi por diante a
dolos frades da Obferuancia da ordem conduto, o qual dia hia fempre a caía
de Iam Francifco de léus reinos todo o da íupplicaçaó ouuir os prefos, & fer
pano que lhes era neceíTario pêra fe prefente ao dar das fentenças, 6c iíto

yeltirem, 6c por faber que as mais das iem nunca faltar, nem lho nenhum ou-
igrejas do reino eltauam mal prouidas tro cafo impedir , lenam doença, nas
dornamentos mandou no anno de mil, meímas feitas feiras depois de comer
6c quatrocentos , 6c noventa 6c noue fa- defpachaua ordinariamente com os de-
zer veftimentas, & outros ornamentos fembargâdores do paço todalas coufas
a fua culta que lhes mandou dar pelo que tocauam a (eus officios, fem lhes
cufto de que depois pela mor parte lhe ficar nenhuma petiçam por defpachar
fez efmolla. Acabou de pagar a prata os quaes alem de nam terem cafinha
das egrejas que el Rei dom Afonfo no paço como agora tem, nunca em
quinto leu tio do tempo que fazia feu tempo foraõ mais de dous de mui-
guerra em caítella tomou delias o que taauthoridade,&doutrina,&melem-
fez pêra comprir feuteitamento. Ato- bra mui bem que vi feruir juntos, dom
dolos moradores de fua cafa daua ca- Pedro Bilpo da guarda , 6c prior de
lamento, &corregimentos, &alemde Saneia Cruz deCoimbra, &dom Dio-
fuas moradias, apollentadcria & camas guo Pinheiro Bifpo do funchal, & por
para dormirem & mezinhas em fuabu- falecimento do Bifpo da Guarda, en-
tica quando eram doentes, 6c phificos trou no officio dom Pedro de meneies
que os curaíTem de graça. Era taó fo- os efcriuães da fazenda, & da camará
licito no pagar dos leruiços, que mui- traziaõ cada hum delles as prouifoens,
tas vezes perguntaua fe auia algumfeu que tinhaõfeitas dafazenda, endelhes
criado a que per elquecnuento nam punham os veadores da fazenda a vif-

teuelíe fatisfeito , principalmente aos ta , 6c fe alguma duuida niffo recrefia
que o feruiam antes de fer Rei, 6c fa- alh fe aueriguaua loguo o que fe niíTò
bendo que o nam tinha feito lhoman- auia de fazer poítas as viítas os mel-
daua logo pagar, &alem diíTo lhes fa- mos efcriuães da fazenda, & da cama-
zia mercês das quais cuftumaua fazer ra aiinauam eítas prouifóes com elRei
algumas as pelToas de que le tinha por elles mefmos, &namefcriuaó nenhum
bera feruido fem lhas pedirem dando- feu delles, como fe depois tomou por
lhes em fegredo lembranças efcriptas curtume. Afinaua elRei três vezes, 6c

de fua mam para quando íoíTe tempo algumas mais na fomana em publico,
mandarem diilb fazer luas cartas , em & ao afinar eítaua o eferiuam da pufi-
quanto viueo teue fempre guarda da dade , 6c os Veadores da fazenda em
camará , & dos ginetes do que fe mui- goelhos , dambalas bandas da iua cadei-
to prezaua, porque na guarda da ca- ra, & os efcriuães da hzenda, &carna-
mara auia vinte & quatro caualleiros ra em goelhos ao redor da mefa em
dos mais marcados da Corte que dur- que afinaua. Daua audiência publica

miam no paço junto da fua camará, & muitas vezes a todolos q lhe queriam
na mefma cala dormiam alguns moços falar ao que era prefente o mefmo el-

fidalgos, & na fala outros tantos mo- criuam da puridade, dom António de
cos do monte, 6c na guarda dosgine- Noronha irmam do Marques de Villa

Real,
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Real, que depois foi conde de Linha- nhuma em que o nam fezeíTe ler nel-

res, ik hum dos veadores da fazenda, las. Foi el Rei mui cafto, & continen-
afTentados fem goelhos a lua ilharga, te nem le foube depois de ler calado
JMas com quanto viaua elte modo de que teueire conuerç/llam le nam com
acatamento com os officiaes mores, as Rainhas fuás molheres: &emquan-
poltos a parte títulos demaiiados, nos to foi viuuo da Rainha donna Maria,
delpachos que daua, & cartas que le para mor conrirmaçam dilto dormirão
delles faziaõ uíou titulo de fenhoria, fempre na lua camará, emhuma cama
& nam dalteza algús annos depois que o Príncipe, & o Infante dom Luís léus

reinou como o eu tenho vilto per mui- filhos, aos pes do leu leito. Foimuilim-
tos aluaras, alignadosda fuamaõ.Nef- po de lua peílba galante, & bemvelti-
tesdias que elRei daua audiência auia do do que fe prezaua tanto que quafi

fempre na camará em que eitaua muli- todos os dias velha alguma coufa no-
ca de crauo, & cantores: foi muito in- ua, pelo que tinha tantos veltidos que
chnado a letras, & letrados, ècenten- todolos annos mandaua repartir duas
dia bem a lingoa latina, em que fora vezes muitos de leda, & pano coro os

doctrinad ) lendo moço, da qual fabia fidalgos caualeiros, & elcudeiros, òc

tanto que podia julgar entre eítilo moços da camará que aiuUuaõ na cor-

bom, & mao. boi tam defejofo dano- te, de que per feu falecimento fobe-

breza do reino fer inítituida em letras jaram tantos que poucos dos feus mo-
que mandaua aos feus moços fidalgos, radores ficaram fem auer alguma peça
& da camará, em que peia ifíb auia delles, & quafi a todalas fcgrejas do
algum geito ouuir cada dia liçam de Reino le deram ornamentos dos léus

gramática aho bairro dos Scolares de roupões, capas, & opas de feda, bor-
Lisboa, onde entaó ítauam os eítudos cados, teladouro, que peraitloíedef-
gerais deite reino, & ao meítre cathe- fizeram. Deleitaualle muito no mon-
dratico da gramática que fe chamaua te, & era bom belteiro, & caçador de
frei Xinal, daua cadanno polo infinar, vontade , para o que tinha muitos li-

alem do que tinha dordenado quaren- breos, fabujos, & outros cães , cora
ta mil reis. Foi muito dado ha Altrolo- muitas, & boas aues deprela , de diuer-

gia judiciaria, em tanto que no partir fas redes que mandaua vir de fora de
das mos pêra a Índia ou notempoque feus Reinos, mas ao montear, & caça

as efperaua mandaua tirar juizos por de gauiam era mais inclinado, & oula-
humgrande Altrologoportugues, mo- ua mais que a caça dos falcões nunca
rador em Lisboa, per nome Dioguo hia a caça fem leuar mulicos, ècinltru-

mendez vezinho, natural de couilhã mentos de camará, com que lhe tan-

dalcunha o coxo, porque o era dalei- giaro, & cantauam folie no campo, ou
jim, & depois deite falecer com Tho- aas. cafés onde comia, & repouzaua.
mas de torres feu phylico, homem mui Foi el Rei homem de muito negocio,
experto, aflinaltrologia, comoemou- & muito continonodefpacho dascou-
tras ciências mas polto que delle cre- fas que palUuampoi luamam. Foi mui
dito ha Aítrologia, nunca o deu a a- regrado no comer , & bebeo fempre
gouros mas antes foi mui imigo dei- agoa, & nunca comeo azeite, nem
les, & lhe pefaua de faber que era ai- vianda em que o ouueíe, & tam tem-
guem dado a ilTo. Era mui entendido perado no apetite que quali lenam co-
nas hiítorias, & fobre tudo nas Chro- nhecia nelle fer mais inclinado a numa
nicas dos Reis deites regnos, nasquaes vianda que a outra, era de tam pouco
íe deleitaua tanto, que perante fim as fono, que por mui tarde que (e lancal-

fazia ler ao príncipe dom loam feu fi- fe fealeuantaua fempre antes dofollai-

Iho, & em quanto foi veuuo da Rai- do fe o nam ítrouaua alguma madifpo-
nha donna Maria me parece que pode- ficam. Foi mui obediente a Se Apoito-
rei afirmar, que nam paliou feita ne- liça, & mui catholicoChriltam, guar-

da-
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daua todolos coftumes, feftas, & je- tas a em toda Europa faz auantagem,
juns da Fgreja com muita foleronida- nem em grandeza nem em manificen-
de, òjdeuaçam, fazia na feita feira das cia, o qual mofteiro na6 acabou deto-
indulgencias, muitas efmolas, & per- do, por lho a morte eítrouar, no que
doaua muitos condenados, os três dias el Rei dom loam terceiro leu filho

que o transi o Sacramento eitaua encer- procedeo, & fez huma grande parte
rado ate dia de Pafcoa dormia apar do íem delle lho ainda deixar acabado,
altar no charo fem fe defpir aquelles Fundou de nouo a Cafa da Confraria
três dias, no de Pafcoa pela menhãman- daMiíericordia da Cidade de Lisboa,
daua fazer huma mui lolemne procif- obra muito magnifica, &hadoctou de
iam daReíurreiçam: na qual elle fem- hum conto de renda cada anno para
pre hia & aRainha com todas fuás da- entretimento dos orphãos pobres, tk

mas, ik cortelfaós, precedendo por- demais quinhentos mil reais cada an-
tepôs de maça, Reisdarmas, & todo no pêra outras obras pias como fica

género de mutica, & inítrumentosque apontado. Fundou de nouo os moítei-

em fua corte hauia. Foi muito inclina- ros de nofla Senhora da Pena, & o do
do a religiam , mouido daqual por lhe Mato, & o das Berlengas , que fez ,

parecer necefTafio, reformou muitos per deuaçam da Rainha donna Maria
molteiros dos inititutos que tinham lua molher todos da mefma Ordem de
antigos a outros de mais eítreita regra

,

Sam Hieronymo , fez quafi de nouo o
foi mui verdadeiro prefeguidor dosfe- magnifico. Conuento da Ordem de
quazes da iecta deMafamede, no que Chriftus, que efta na villa deThomar
defpendeo muitos dos feus thefouros em que defpendeo muito dinheiro,
em armadas que contra elles mandou Fundou de nouo o moíteiro de noffa
por mar, & por terra , como no def- Senhora da ferra da ordem defaõ Do-
curfo delta fua Chronica fica dito pel- roingos do modo que el Rei dom loaõ
la qual caufa, &per muitas obras pias, fegundo feú primo deixou encomen-
& de caridade que fez em quanto vi- dado em íeu teftamento, fundou de
ueo lhe profperou Deos fempre todas nouo o mofteiro de Saneia Clara def-
fuas coufas, & he de crer que por fua t,remos. Fundou de nouo o mofteiro
infinda bondade, & mifericordia o te- de Saneio António de pinheiro de fam
nha colocado entre os bemauentura- Francifco da obferuancia, fez o corpo
dos Sanctos da fua gloria celeítial. da Fgreja de fam Francifco Deuora,

fez de nouo o Mofteiro danunciadadeCAPITULO LXXXV. freiras da Ordem de S. Domingos na
cidade de Lisboa na mouraria , no mef-

*Das Egrejas t moflezros, ofpitais caf- mo lugar onde fora ha mefquita de
tellos fortalezas , 6) outras obras mouros, que agora he pouoada dosir-
que el Rei dom Emanuel fez de no- mãos da Companhia de lefu, & nas
vo, & mandou reparar, S5 dos luga- freiras fe palaram ao mofteiro de San-
res que ganhou aos mouros em Jfri- do Antaõ, no valedandaluz, junto da
ca, tê em Afia. cidade, & por efle refpeito tomou o

meímo nome danunciada, & o donde
FUndou de nouo pêra fua fepultu- fairaõ as freiras de Saneio Antam, co-

ra, & da Rainha donna Maria fua mo fe agora chamam, a qual permu-
molher, & de feus filhos o mofteiro dança fe fez era tempo dei Rei dom
da inuocaçatn de noíTa Senhora de Be- loam terceiro feu filho , que diíTo foi

lem junto da praia, huma legoa daCi- ho author per juítos refpeitos. Fez ha
dade de Lisboa , abaixo de Raítello & Se da Cidade Deluas de nouo. Fundou
o dotou, & pouoou de religiofos da de nouo na cidade do porto o mofteiro
ordem de Sam Hieronymo ; como ja de freiras da Ordem de fam Bento , fez

fica dito, obra a que nenhuma de quan- na Se da mefma cidade ha fepultura de
Eeee S.Pan-



6oo Quarta Farte da Chronica

S, Pantaliam do modo que deixou en-
comendado el Rei dom loam fegundo
em teu teítamento. Fundou de novo na
cidade de tauilla o moíteiro de freiras

da ordem de Saneia Clara, fundou de
nouojunto da villa de ferpa , o'moíteii o
deSancto António de frades da ordem
de Sam Francilco da obferuancia. Fez
de nouo as Kgreja, de íburenifa, & Sam
loam baptiíta de tomar. Fez de nouo
a F greja de Saneio António de Lisboa,
per legado dei Rei dom loam fegundo
que lho deixou encomendado em feu

teíta mento. Fez de nouo a Fgreja de
nolla Senhora da Concepçam de I_.il-

boa no lugar em que fora a ílnagoga

dos ludeos. Fez de nouo aFgrejadal-
cacer dofal, &adoliuença. Fez de no-

uo no moíteiro defantaCruzdeCoim-
bra, a fepultura dei Rei dom Afonfo
Anr.iques primeiro Rei de Portugal

pola antiga em que feu corpo eítaua

nam ler tal como a hum tão magnâni-
mo Rei pertencia. Mandou acabar as

capelas dos Reis que jazem no moítei-

ro da Batalha, defno tempo dei Rei
dom Duarte ate o (eu, acabou o gran-

de, & fumptuofo hofpital da Cidade
de Lisboa que el Rei dom loam fegun-

do fundou de nouo & feznelletodolas

caías que eítam na face do roxio def-

narua da biteíga, ate o moíteiro de S.

Domingos , fundou de nouo os hofpi-

taes de Coimbra monte mor o velho,

& o de Beja, & os doctou, fez de no-

uo a Fgreja de S. loam de moura fez de

nouo o dormitório de S. Domingos de
Lisboa, fez de nouo no moíteiro de
freiras de monte mor o nouo da ordem
de fam Domingos, fez a Kgreja defaõ

Guiam de Lisboa, reparou eaíi de no-

uo o coro, & capela mor do conuento
dalcobaça, &: fez nelle outras repara-

ções mui neceffarias, mudou as efeolas

gerais de Lisboa, que eltauam aiima

daFgreja defamThome contra o mu-
ro velho, & as fez de nouo abaixo de
iancta Marinha onde eram os paços do
infante dom Anrrique feu tio, asquaes
eleolas feruem agora de recolhimento
dos condenados pelalnqui ficam para

fazerem penitencia naquellelugar on-

de lhes pregam, & os infinam ate que
fentem nelles eílarem conrirrrredos na
doetrina da fe Catholica, & entam os

deixam ir, o que feaílim faz por aquel-

las efeolas ettarera de vazio, defno tem-
po que el Rei dom loam terceiro leu fi-

lho mandou mudar dalli os eltudos pa-

ra aCidade de Coimbra. Mandou fa-

zer de nouo o cães da pedra de Lisboa

,

& tabuleiros de longo da praia , & cha-

farifes da cidade tudo de pedra canto.

Mandou fazer o terreiro que eita dian-

te dos paços da ribeira de Lisboa que
era tudo praia , o que fe fez comgram,
trabalho , & deípelfa ate fe ganhar ao
mar, como agora eíta. Começou a ca-

ia dalfandega de Lisboa a qual acabou
el Rei dom loam leu filho. Acabou a

obra da aguoa de lagos, mandou abrir

o paul de muja : depois que começou
de conquiílar a índia mandou de no-
uo fazer os magníficos, & fumptuofos
paços da ribeira de Lisboa, pêra onde
fe foi dos dalcaçoua fem mais tornar

a viuer nelles. Fez de nouo ascafasdos
almazens de Lisboa , & no das armas
pos em depolito numa grande cantida-

de de corpos darmas de piões, |&dous
mil & quinhentos de homens darmas
de caualos, & oitocentos dacuberta-
dos, & muitos corpos de couraças, &
outras armas, & muitas peças dartelha-

ria grolfa, &meuda, & arcabuzes, ef-

pingardas, piques, lanças, & béítastu-

do em muita cantidade. Fez de nouo
as cafus da contrataçam de Guiné, &
da índia, debaixo do apollento deites

paços da ribeira, começou as tercenas

da porta da Cruz , as quaes mandou fa-

zer pêra fe nella guardar, & fundir ar-

telharia, & alíi as de cata que farás, ò_

a cafa da poluora , em Lisboa , & a ca-

fa da armadia em Sandarem. Fez os
paços de Coimbra , como agora eítam
por os velhos ferem tam deltruidos q
foi neceilario fazereroie nouos. Fez a

ponte noua de coimbrã fobelo riomon-
dego com que ennobreceo muito a ci-

dade. Fe£ de nouo os paços da ribeira

de Muja por alli auer muita caça, &
montaria que a naquella comarca, nos

quais mandou poer todo o feruiço ne-

cef-
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cefiario de mefa cozinha, camas, lei- depois de feu falecimento. Nas quaes

tos, roupa de linho para os que conli- fortalezas aífim nas Dafrica, como da
go leuaua. Mandou fazer ha praça, & Índia mandou edificar Fgrejas , & al-

chafaris da cidade de Beja. Fez denouo guns moíteiros de frades que dotou de
em Lisboa .junto da Fgreja de S. Mar- rendas, & tenças pêra os clérigos , &
linho, os paços da caía da fuplicaçam, frades que nellas adminiílralfem ocul-

& do ciue!, & cadea do limoeiro obra to diuino, & lhe deu muitos, & ricos

muito magnifica, & fumptuofa, onde ornamentos, & as fortalezas proueo
dantes fora a cafa da moeda , & depois todas de artelhai ia , & outras munições
paços deReis ate otempo delReidom de guerra , com toda a gente darmas
Dinis que fez os paços dalcaçoua, fez neceíTaria. Deu per regimento aos Go-
dé nouo fobelorio guadiana a ponte uernadores da Índia que em feu tempo
que eíta entre Fluas, & Oliuença, re- la foram que fezeffem numa fortaleza

parou o caítello dalmeida, & o fez ca- em Gamaram no mar Darabia, & ou-
ii de nouo. Fez a fortaleza de caílel- tra em Adem na meímacoíta, & outra

bom , & arreparou de muros , & cauas

,

em Maçua na coita de Ethiopia , o que
fez o caítello dalfajates , & mandou nam ouue efecto , pelas caufas que fi-

cercar a villa, fez de nouo a torre, & cam appontadas. Mandou Baftiam de
fortaleza de fam Vicente dapardomof- foufa no anno de M. D.xxi. com duas
teiro de Bethlem todo de pedra canto

,

nãos a ilha de fam Lourenço pêra la fa-

em que mandou poer muita artelharia, zer huma fortaleza no porto de Mata-
& gente de guarnição com que le o por- tana que também nam ouue efecto. Te-
to vigia, & guarda. Mandou fazer a ue grandes intelligencias fobelo modo
cerca noua doliuença , mandou fazer que poderia ter pêra tomar Tetuam,
de nouo cercar avilladecampo maior. & fazer nelle huma fortaleza, no que
Fez de nouo a magnifica , & lumptuo- alem das diligencias que mandou fazer

fa Se da Cidade do funchal na ilha da per dom Pedro mafearenhas ; como fi-

madeira, & o mefmo fez nas mais das ca dito, oceupou fecretamenteBaítiaó
ilhas. Ganhou em Africa as cidades de de Macedo natural Dalanq uer , que a-

C,afim, & Azamor, &a villa deMaza- gora he camareiro do Cardeal Infante
gão, como fica dito, & hasfortaleceo, dom Henrrique regente deítesregnos,
& em Mazagão mandou fazer hum caf- & as mefmas diligencias mandou fazer
tello muito forte. Mandou acabar de fobelo negocio da Mamora, & Anafe
todo ho caítello de Sanita Cruz em como fica dito. Tinha ordenado deto-
Africa, ondechamaôguadanabar, que mar Terter, que he hum caítello mui-
Ioam bpez de fequeira começou pela to forte, cinco legoas Dalmedina, &
qual fortaleza lhe deu fatisfaçam ; & quatro da cafa do caualeiro, pêra nel-

lha tomou pola elle nam poder foíter le fazer outra fortaleza. Quifera fazer
como fica dito. Mandou fazer o caítel- outra em Tagroz, no porto de Sacam
lo Daguz , que he oito legoas de C,a- junto de Meca, no que cm tudo def-

fim. Mandou fazer o caítello Real nas pendeo muito de fua fazenda , aífi com
ilhas do mogado aquém do cabo de- mouros, com quemfobreítes negócios
ger. Mandou na índia fazer as fortale- tractaua fecretamente, como coro cria-

zas feguintes, em Cochimduas, huma dosfeus por quem mandaua eítes reca-
no certam fobelo rio, & a outra na ci- dos.

dade, &ha deCananorCoulam, Qui-
loa, C,ofala, Moçambique, Anchedi-
ua, C,acotorà, Ormuz, Goa, com to-

doloscaltellos, que na ilha ha, & a de
Pacem, Pedir, Calecut, Chaul, Zei-

land, Malaca, & nas ilhas de Maluco
mandou fazer a de Ternate, que íefez

Eeee ii C A-



Ó02 Quarta Parte da Chronica

CAPITULO LXXXV1.

'Das injlitui ões* ordenações* regimen-
tos* moedas que fez* dignidades oji-

cios (Cidades , {*> vi/Ias que criou

de nouo,

ORdenou de nouo na feita davifi-

taçam de noffa Senhora, & Sanc-
ta klifabeth huma folenne procillam
no mefmo dia que a Kgreja Romã ce-

lebra eíta feita. Ouue difpeníaçam do
Papa pêra fe em feus regnos celebrar

a feita do Anjo Cuftodio no terceiro

Domingo de lulho , & no meímo dia

ordenou que fe fezelfe huma procif-

lam tam folenne como a de Corpo de
Deos, o que tudo em quanto viueo fe

comprio mui perfeitamente. Ouue dif-

peníaçam do Papa pêra fe calarem os

Caualleiros da ordem deChriíto, &os
ilfentou, &: alli todo o Eclefialtico do
regno, frades, & clérigos de nam pa-

garem lilás nem outro nenhum tributo

de todo o que compralfem pêra vfo,

& intertimento de fuás pelloas, & fa-

mílias , como fica dito. Impetrou do
Papa Leam decimo vinte mil cruzados
de renda, em Kgrejas do padroado da

Coroa, & outras , pagos os vigi ros,

as quaes Egrejas todas ordenou enco-

mendas da ordçm dacauallaria denof-

fo SenhorlefuChrilto, pêra as dar aos

que as foliem feruir em Africa, &lhas
mereceííem per quaefquer outros fer-

uiço<;, & que as que fe ganhalTem em
Africa per lua licença, & dos Reis léus

fucellbres folie per tempo de dousan-

nos, apropria culta dos que hasfoílem

vencer nos lugares quelaosReisteuef-

fem , & o meímo inftituio das comen-
das velhas a quem em as ditas partes

Dafrica as folie feruir per tempo de
quatro annos , por lerem de mor ren-

dimento que as comendas nouas. Or-
denou mais em todolos lugares Dafri-

ca, conquistados por elle, & pelos Reis

feus anteceílbres, cm cada humdelles,
certa renda de dinheiro, como em lu-

gar de comanda P- ra cem caualleiros

moradores neltes lugares vencerem, &

com ella trazerem os cincoenta delles

o habito; como hos fronteiros que la

vem vencer as commendas dasegrejas,

do que fica feita menção no anno de
M. D. x. & para pagamento deltas com-
mendas, foldos, & mantimentus que
venciam os que eftauam leruindo nef-

tes lugares Dafrica mandaua cadanno
huma armada de nãos, ga'e r

., & cara-

uellas em que hia hum feu leitor pêra

fazer os pagamentos adinheirodecon-
tado, & hum Capitão de toda ha frota

com muita gente de guerra que anda-
ua a mor parte doveram correndo to-

dos eftes lugares , & guardando a coi-

ta, o que fe fazia de maneira que de
nenhum dos portos da nolla oonquiita

Dafrica oufauaó os mouros fair ao mar
com luas fultas tam diífolutamente co-

mo o agora fazem , o que ja fica apon-
tado. Foi o primeiro Rei deites regnos

que detodas fuás rendas, & dinheiros,

allim Deuropa, como Dafrica,& Alia,

apropriou, & mandou feparar hum por
cento pêra obras pias, & pêra fe elta

renda receber, & diítnbuir por feu
mandado, ordenou hum official que
clillo teuelfe carrego, no que el Rei
dom Ioaõ terceiro leu rilho continuou:
&fe continua ate oprefente. Alemdif-
to mandou que pelo mefmo modo, &
pêra as mel mas obras íepagaíTe no con-
trato, & venda das efpeciarias de ca-
da quintal hum quarto de cruzado.
Ordenou no anno de mil, & quinhen-
tos, & fete doze mercearias, a honrra
dos doze Apoltolos , pagas na cafa da
mina, pêra eftes merceiros rogarem a

Deos por elle fem nenhúa outra obri-

gação, asquaes doze mercearias, com
ns trinta caualarias que tinha ordena-
das na cafa da Índia, meteo na conta
dos cincoenta caualleiros fem habito,

do modo que fica dito. Quitou as fifas

de todo o pam que de fora vielfe a ef-

tes regnos. Mandou comprar rendas
em Galliza pêra fe alumear continua-

mente de dia , & de noite hua alim-
pada de prata que deu a cafa do Apo-
ltolo Santiago como fica dito. Deu fo-

raes nouos t todalas cidades, & luga-

gares do regno, com que tirou & de-
cla-
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clarou muitas duuidas que nos velhos impoftovos o nam podeis poer fobre

auia. Anhadeo muitas claufulas aos ar- voílb pouo coro raiam, nemjuítiça,

tigos das fifas; portagens, & alfande- & os que vos tal couía aconíelhaõ,

gas de que as mais foram tanto em fa- naõ iaõ amigos de vofla alma, nem da

uor , & proueito de fua fazenda, que volla honra , o que el Rei ouuindo lhe

todo o regno ie teue por agrauado dixe que fefoffe preío pêra lua cala,

Jem ie nunca nifíb prouer nem por el- & que dali por diante nam queria que
le, nem por el Rei dom loam terceiro teuefle officio nem cargo naquella ci-

íeu rilho , nem pelos que per feu fale- dade ao que lhe lane mendez relpon-

cimento ate agora gouernaram ; mas deo que tud> lhe tinha em mercê ex-

poíto que neítas impoliçóes el Rei le- cepto a prifam , porque lha naõ mere-
uafle o melmo modo que leuaro todo- cia, dahi a alguns dias cahio el Rei no
los Reis , & Príncipes , que he tirarem negocio , & conhecendo que lane men-
dos vallallos; & fugeitos tudo o que dez , fezera o que deuia o mandou
podem era taro comedido, ainda que chamar , & lhe agardeceo o bom cob-

muito confiaiTe de feu juizo , que le felho que lhe dera, dizendolhe quede
com razam lhe contrariauam as taec taes homens comoelle quifera ter lem-

coulas tornaua logo lobre fina , como pre muitos apar de fim, peraverdadei-

lhe aconteceo com lane mendez cicio- ramente lhe dizerem o que compria
fo, cidadam da cidade Deuora fendo ao bom gouerno, & ordem deíeureg-

entam ahi vereador, que foi pelo mo- no, & caía , & que fe lhe delle com-
do feguinte. Stando el Rei nefta cida- prifle mercê que lha faria, écquequan-
de nos annos de mil, quinhentos, de- to aos cargos , & ofícios que fempre
zanoue, mil quinhentos, & vinte per feruira naquella Cidade lhe mandaua
confelho , & parecer de letrados , & que dalli por diante o fezeffe como o
dos officiaes de fua fazenda ordenou fempre fezera , porque nillb lhe faria

que as nouidades que colhefiem feus feruiço. Mandou per homens doclos

fugeitos le eftimafíero, & que rebati- de leu confelho vifitar, & rever os cin-

do o que os aluidradores dixeffem fer co liuros d2s ordenações , que el Rei
neceffario aos fenhorios pêra defpefa dom Afonfo quinto, feu tio fezrefor-

de fuás cafas , & famílias lhe pagaffem mar , lendo regente o Infante dom Pe-

logo a fifa do demais, oque poltoque dro feu tio, por elle fer de menor ida-

per todo o regno folie mal tomado, de, nas quaes mandou deminuir, &a-
pode tanto o querer dei Rei que mui- crecentar aquillo que pareceo necef-

tas cidades & villas do regno coníen- íario pêra bom regimento do regno,

tiram nefta impofiçam, & entre as que & ordem dajuítiça, no que fe traba-

naro conlentiram foi Euora onde en- lhou muito, & tanto tempo que foi a

tam Ianne mendez ciciolo era verea- mor parte de tudo o que elle regnou.

dor, fobelo qual negocio o mandou el Fez lei perque deuafíbu todolos fidal-

Rei chamar, & lhe dixe que lhe agar- gos caualeiros, & fcudeiros do regno

deceria querer fer da opiniam dos ou- pêra pagarem jugr.da , o que dantes

tros, ao que lhe refpondeo depois de nam pagauam elles , nem feus paroei-

muitas altercações dizendolhe fenhor ros, ordenou que todalasfefmaria<; que
eu nam tenho neceflidade de voflas eram dadas com alguma obrigaçaro de
mercês, poltoque mas offereç.aes, por- foro pêra eoroa onnõ pngaflem os que

que meu pai me deixou duzentos , & traziam eftas feímaiias foreiras por aí-

cincoenta milreaes de renda patrimo- fi ficarem obrigadas a pagarem jugada

nial de que me mantenho honrrada- do que no aproueitado delias femeaf-

mente, os quaes me nam podereis ti- fem. Fez lei no anno deM.D.xvi. em
rar com razam, & pofio que mos to- Lisboa, perque declarou que qualquer

mar quifefleis nem poriffo hei deixar efcriuão da fazenda ou da camará, que

de vos dizer verdade a qual he que tal no fumario dos aluaras difcrepaffe da
fuf-
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fuftancia do original fofle degradado das linhagens da nobreza deftes reg-
perà ilha de S. lhome, & perdeilè o nos, & pêra ie melhor ordenar, &dar
officio, & toda íua fazenda ametade icgimento aos Reis darmas heraus, &
pêra quem o acuíalle, & a outra ame-

f
orluiuans mandou as Cortes do Ém-

tade pêra fua camará, & que os alua- j.erador Maximiliano , Réis de f ran-
ras nam teueffera vigor. Mandou fazer ca, & Inglaterra António Roiz Rei9
tombos de todalas propriedades dos darmas Portugal Bacharel em Leis,
ofpitaes, confrarias, & albergarias do peia íaber na verdade o modo que nif-

regno, &aífi dos próprios das cidades, to eites Príncipes tinhaó, com as quais
villas ,& concelhos. Desfez muitos informações, & cuilume antigo deites
holpitaes, albergarias, confrarias que regnos, lhes deu regimento & fes no-
auia peloregno, & asreduzio empou- ta do modo em que fe ande fazer as

cas, porque loube decerto que íetra- cartas dosofhcios década hum delles,
tauã ettas coufas por tantas mãos, que o que depois de fer ordenado fez em
o mais fe confumia entre as dos pro- Lisboa nos Paços da ribeira hum auto
uedores, & outros ofriciaes que foi publico muito lolemne, em que deu
obra pia & muito necefíaria. Mandou nome a todolos Reis darmas , heraus,
fcreuer a mor parte da lecfuradaTor- porfuiuans deites regnos a cada hum
re do tombo do regno em libros de delles feparadamente de íua prouin-
pargaminho muito bem eferiptos, & cia. No anno de M. D. iii quebrou os
iluminados, & poer na boa ordem em priuilegios da Cidade do Porto, para
que agora eftaõ, obra tamanha, & de que nella podeíTem viver fidalgos o que
tamanho pefo, que fé nam pode aca- fe dantes nam permitia. Mandou lan-
baremfeutempo, nemno delReidom çar pefos de cobre per todo o regno,
loam terceiro feu filho, que niíio tra- por os de ferro ferem falfos , per cafo
balhou muito, & de que ainda eltam da antiguidade os ter desfalcado com
muitas coufas por efereuer, que diíib a ferrugem que criauão. Mandou lan-
tem aíTas de neceífidade, por bem do çar armas per todalas cidades, & vilas

património da coroa do regno, & dos do regno. fc. couraças, & lanças, & af-

vaffal os. Mandou concertar noue chro- íim ordenou que ouuelTe couraceiros,

nicas dos Reis deíles regnos, dás qua- & armeiros nas cidades, & villas fe-

es a primeira he dei Rei dom Afonfo guintes, pagos a culta da íua fazenda,
Henriques, q Duarte galuam colligio Coimbra , fcuora , Porto, Lamego,
quaii de nouo, pelo que lhe fez muitas Santarém, Eluas, Beja, Tauila, La-
ir.erces, & pelo concerto das féis que gos, Moura, Mouraõ,Mbnfaraz ,Co-
continuauam ate el Rei dom Afonfo uilha, Viana de foz lima, Caftelbran-
quarto as fez também, & mui auanta- co, & Torre de mencoruo. Mandou
jadas a Rui de pina, & afíi por con- tirar os balcões, & facadas que auiana
certar a dei Rei dom Duarte, & a dei cidade de Lisboa, obra proueitofa, &
Rei dom Afonfo quinto feu rilho, em mui necellaria. Pos juizes de fora nas

que acrecentou alguma coufa, 6c aíii cidades, & villas, de todo o regno a

por fazer de nouo ha dei Rei dom loaõ eufta de fua fazenda , parecendolhe q
iegundo. Mandou ver todalas fepultu- os naturaes poderiam per afeiçam er-

ras do regno pêra delles ie notarem as rar, no que julgauam , & por acudir
armas , & inlignias , & letreiros que aos grandes gaftos que em feus regno9
nellas auia , das quais armas mandou faziaõ affim os nobres como os do po-
nos paços de Sintra pintar todolos ef- uo, em trajos, & veítidos de feda, os
cudos com fuás cores, & timbres, em deíendeo referuando aos nobres que
hu ~>a fermofa lala que pêra iílo man- trouxeflem birreies, carapuças, capa-

dou fazer ale i.i do que mandou fazer tos, cintos, & affim as guarnições das

hum liuro muito bem illuminado, em elpadas , mulas, & cauallos de feda.

que eítaõ pintados os mefmos eícudos Mandou laurar no anno do Senhor de
mil



delRei dam Emanuel. 6oj

Mil quatrocentos, nouenta, &noueos
Portuguefes douro, de dez cruzados
de valor cada hum de xxiiii. quilates

,

que era a melma lei dos cruzados, os

quaes Portuguefes tinham de húa par-

te por cunhos a cruz da ordem de Cri-

ltus, & hum letreiro quedizia, Inhoc
íigno vinces, & da outra parte tinhaó

o feudo das armas do regno com íua

coroa, & dous letreiros, hum na gar-

filla defora ao redor que dizia Ema-
nuel Rex Portugália? , Algarbiorutn
citra, & ultra in Africa, & dominus
Guinae, & outro letreiro ao redor das
armas que dizia conquifta nauegaçam,
comercio /Ethiopiae, Arábia; , Perfis,
índia?. Mandou mais laurar nomefmo
anno moeda de prata de lei de onze
dinheiros do grandor dos Marcelos
Venezeanos de fefenta, & íeis grãos
de pefo cada hum de quatro mil, &
íeifeentos, & oito grãos no marquo
que faiam per marco fetenta peças de
trinta, & três reaes cadahuma, a qual

moeda chamauam índios , & tinha de
numa parte a mefma Cruz, & letreiro

que os Portuguefes, & da outra o feu-

do das armas do regno com o letreiro

primus Emanuel. E no anno de M. D.
iiii. mandou laurar os Portuguefes de
prata de valor cada hum de quatrocen-

tos reaes com os mefmos cunhos , de-

uifas,& letreiros dos Portuguefes dou-
ro, & defbes de prata mandou fazer

meos, & quartos. Continuou nos cru-

zados do mefmo pefo, & lei que os el

Rei dom Afonfo quinto feu tio, & el

Rei dom Ioam fegundo feu primo fe-

zeram, & aífim nos vinténs, & ceptis.

Mmim fazer quartos de cruzado

douro coti a mefma diuifa, & letrei-

ro, moeda que elle trazia na bolla pê-

ra dar de fua macn defmola a pobres,

os quaes fez depois do falecimento da

Rainha donna Maria fua molher co-

mo fica dito. Mandou forjar de nouo
os coftóes, que faõ os quartos dos Por-

tuguefes de prata com a mefma deui-

fa, efeudo, letreiro dos Portugueíes

douro, de que cada toftam vai cinco

vinténs , & cada vintém vinte reaes

brancos. Fez meos toltoens de prata

no anno de mil, & quinhentos, & de-»

zafete que de huma banda tem o* cin*

co efeudos das quinas, & da outra hu-
ma cruz, & dambalds banoa du o le-

treiro, Primus Emanuel R. P.& A.D„
Guina;. Fez reaes de cobre de féis ce-

ptis cada real, que de huma bunda ti-

nhaó hum R. debaixo de huma coroa,
& da outra o feudo das armas do reg-

no , & o letreiro dambalas bandas úiz

Emanuel Rex Portugalliae, ik A. uns
guinae, &c. dos quaes reaes de cobre

correram poucos, por o preço dascou-
fas que valiam hum ceptil, ou pouco
mais le aleuantar logo no de hum real,

do que íe pode ver, & afiim doque ja

dixe dos meos toltões de prata que el

Rei fez, quam pouco proueitolo he o
fazer das moedas nouas & fobre tudo
o das groilas, principalmente nas de
cobre ou liga baixa, de que fe o pouo
ferue por meudo. Fez el Rei dom E-

manuel Diogo da fylua feu aio Conde
de Portalegre de juro , & lhe deu as

villas de Celorico, Gouuea, & faõ Ro-
mão na Comarca da Beira. Fez Con-
des dalcoutim todolos filhos primogé-
nitos dos Marquefes de villa Real , dos
quais Condes o primeiro foi dom Fer-

nando filho mais velho do Marques
dom Pedro de menefes , que el Rei
dom loam fegundo fez em Beja no an-

no de mil quatrocentos, & oitenta, &
noue primeiro Marquez de villa Real.

Fez Duque de Bragança dom laimes,

filho mais velho do Duque dom Fer-
nando de Bragançi. Fez Du^ue de
Coimbra, & fenhor de Torres nouas,

de Montemor o- velho dom George ri-

lho baftardo dei Rei dom lo<m fegun-

do feu primo, & lhe deu os Meítrados

de Sanétiago, & de Auis, por lho aílí

deixir encomendado o dito Rei dom
loam em feu teííaraentr». Fez condef-

tabre do regno dom Afonlo filho na-

tural de dom Diogo feu irmam Duque
de Vileu. Fez Conde de Tentúgal
dom Rodrigo de melo filho mais ve-

lho de dom Aluaro, irmam do Duque
dom Fernando de Bragança , que Je-

pois foi Marques de Ferreira. Fezdom
loam de menefes, feu mordomo mor

Con-
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Gonde de Tarouca: fezGonde da fei-

ra dom Diogo pereira. Deu de nouo ti-

tulo de Vicerei da índia a dom Fran-
ciíco dalmeida. Fez Conde Dabrantes
dom Lopo dalmeida. Fez Conde de
villa noua de Portimão dom Martinho
de Caitelbranco. Fez conde do Vimio-
fo dom Francifco de Portugal, filho

natural de dom Afonfo de Portugal
Bifpo Deuora o qual Bifpo era rilho de
dom Afonfo Marques de Valença , fi*

lho primogénito, & herdeiro de dom
Afonio primeiro Duque de Bragança,
filho natural dei Rei dom loam de boa
memoria primeiro do nome donde deí-

cende a caía do Conde do Vimiofo , co-

mo mais largamente o tenho relatado

na Chronica do Príncipe dom loam,
Rei que foi deites regnos fegundo do
nome. Fez nouamente Almirante da
índia dom Vafco da gama, que a def-

cobrio, & O fez Conde da Vidigueira.

Fez Marques de Torres nouas dom
loam filho mais velho de dom George
meftre de Sanctiago. Deu o officio de
camareiro môr do Príncipe feu filho a

dom loam de menefes, & depois de fa-

lecer em Azamor, odeuaNunofernan-
'dez dataide, & depois que o mataram
os mouros em çafim deu eite officio a

dom Martinho de Caftelbranco, que

depois foi Conde de villa noua de Por-

timam. Deu ao Infante dom Luis por

camareiro mor, & guardamorRui tel-

les de menefes, & ao Infante dom Fer-

nando George da fylueira, & ao Infan-

te dom Afonfo dom Garcia de mene-

fes, & ao Infante dom Henrrique Sy-

mão de Miranda Deuora, & ao Infante

dom Duarte, Martim Afonfo de Me-
lo coutihho deSanctarem, & ao Prín-

cipe fendo minino deu por guardas de

fua pefToa Bartholameu de paiua feu

amo, &Rui figueira de quem fiz rnen-

çam na Chronica do Príncipe dom
loam, quando el Rei dom Atonlo foi

a França. Deu titulo de dom a Rui de
fande pelos feruiços que lhe tez em
Caltella, alíi nos calamentos das Rai-

nhas donna Ilabel , & donna Mana,
como em outras coufas, & o deu tam-
bém a Vafco da gama por ter o primei-

ro que paíTou a Índia , & a Aluaro da
cotia por em Caltella negocear o caía-

mento dentrelle , & a Rainha donna
Leanor, oqual titulo dedom lhes deu
pêra elles , & pêra teus dependentes
acrecentando ao de dom Vafco da ga-

«na quefolletambem perafeusirmãos,
«& para os que delles vieflem. Fez ci-

dades das villas do Funchal, na ilha da
Madeira deTauila noregno do Algar-

ue, Deluas, & Beja em Alentejo. Fez
villas na ilha da madeira os lugares da
ponte do Sol : da Calheta, & os fepa-

rou daiurdiçam dacidadedo Funchal.

Tez villa do lugar do porto do Iudeu
na ilha terceira com nome de fam Se-
battiam , & o feparou da jurdiçam da
rvilla. Dangra. Fez villa olugar deNor-
defte na ilha de S. Miguel , & o fepa-

rou da jurdiçam de villa Franca. Fez
villa o lugar de landa Cruz na ilha da
Madeira, & o leparou da jurdiçam de
Machico. Fez villa do lugar dagoa do
pao da ilha de S. Miguel. Fez -villa do
lugar de I ancos , & o feparou da jurdi-
çam da villa Datalaia. Fezvilladolugar
dos arcos de Valdevez. Deu muitos pri-

vilégios aiíi as cidades, & vilas doreg-
no, como as das ilhas , & lugares de fuás
conquiítas em Africa , Guine , terra de
banda Cruz ou Brafil , & na índia , &
outras prouincias que ganhou, do que
tudo foi abíoluto Senhor, em quanto
viveo.

L A V S DEO.

Fim 'da Chronica do Feliciífimo Rei dom Emanuel, & fe acabou em Vefpora
da V ifitaçaô de N. Senhora , o qual ordenou nefta fetta da Vifitaçaó de N. Se-

nhora, & Saneia Ifabel, humafolemneprocilfaõ nomefmodia, &dous
diasdepois que elRei dom PhelipeS. N. II. de Portugal, en-

trou aeile Reino 1619.

T A-
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TABO AD

A

DOS CAPÍTULOS DESTA QUARTA PARTE
da Chronica dei Rei dom Emanuel.

CAP.I. De como elRei man-
dou, vifitar el Rei dom Fer-
nando per loaõ roiz de Sà
for ejtar muito doente, pa-

gin.447.

CAP.II. De como fe reformarão arpa-
zes de Coulam. pag. 448.

CAP. 111. Dalgumas coufas que tocam
a el Rei domAfonfo de Congo, pag. 450.

CAP. IV. T>e hum Embaixador que el

Rei de França mandou a el Rei dom
Emanuel, pag. 45^.

CAP. V. Em que Je trata de como dom
Ioam coutinbo foi [obre Tiutaixe.

Pag-4í3-
CAP. V 1. "De huma entrada que Nuno
fernandez dataide fez em que o ma-
taram, pag. 4^5-.

CAP. Vil. De como el Rei mandou por
capitam, &gouemador aC,afim dom
Huno mafearenhãs. pag. j 58.

CAP. VIU. De como os mouros toma-
ram duas carauelas em que caftiua-
ram Gonçalo vaz almocadem Ç& do

martírio que lhe deruO em Alcacer-
quibir. pag 459.

CAP.IX. 'Do que Femam gomez de le-

mos fajfou depois de partir de Or-
muz ate chegar a corte do Xeque If-

mael. pag.461.

CAP. X. 1)o que fepajfon todo o tempo
que os Embaixadores efliueram na
corte do Xeque Ifmael. pag.461.

CAP. XI. Do que o Embaixadorpajfou
ate 1 hegar a Tauriz, & dahi a Índia.

pag.466
CAP. XII. De como Lopo foarez par-

tio de Goa com huma armada embuf
ca da que o Soldam de Babilónia fa-
zia nomarDarabia. pag.468.

CAP.Xll!. De como Lopofoarez che-

gou a cidade de luda. pag. 470.

CAP.XIV. De como Lopo foarez por

lhe morrer muita gente perfalta de

mantimentos os foi bujear a cidade

de zeila , & a queimou, pag. 471 •

CAP. XV. Do qneHeãorroizpaffotc
em Coulam onde o Lopofoarez tinha

mandado, pag.473.

CAP.XVJ. De como dom Goterre de-

pois da partida de Lopofoarezman-
dou dom Fernando feu irmam darma*

da as ilhas de Maldiua. pag. 474.

CAP. XV II. 1)e como fe ázou a morte

de Ioam machado, pag. 475".

CAP.XV11I. Decomo elRei quis ver

por experiência o que os eferiptores

antigos fereuem do ódio natural que

a entre os Elephantes , & os Rhino-

terotas. pag. 477-

CAP. XIX. Do falecimento da Rainha,

donna Maria. pag. 491.

CAP. XX. Em que fe tratam algumas

coufas que nefle tempo aconteceram
no regno. pag. 491.

GAP. XXI. 'Dalgumas coufas que to-

cam aos negócios do caflello defaníla
Cruz do cabo de Guer. pag. 493.

CAP. XXU. De como el Rei mandou
huma armada fobela villa de Targa.

Pag- 494-
CAP. XXIII. De húaentrada quedom

'Pedro mafearenhas fez em terra de

mouros eftando emC^afim. pag. 495".

CAP. XXIV. Da viagem que Femam
perezdandrade fez a China, pag 496.

CAP. XXV. Dos coflumes dos Chins,

religião, & fertilidade da terra, pa-

gin.498.

C AP.XX VI.Em quefe trata das obras

fias que a Rainha donna Leanor ir-

maa deiRei dom Emanuel fez neftes

regnos. pag. 499.
CAP. XX VII. De como Lopo foarez
mandou dom Ioam da fylueira afen-
tar pazes com os Reis de Maldiua f

Ffíf tSde
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ft> de Bengala, pag. 5*00.

CAP. XX\ III. 7Je como Lopo foarez
mandou António de Jaldanha correr
acoJiaDormuz. pag.jcr.

CAP. XXIX. Como Melei Abrahem
correo Arz,illa , Ç*> ma! ou o Adail
Femam galego, pag. 503.

CAP. XXX. "Dalgumas coufas quene-
Jle tempo paffaram em Azamor. pa-
gin.504.

CAP. XX XI. T)e como cl Rei mandou
'Diogo lopez de fyqueira por gouer-
nador da índia, p^gjoó.

CAP. XX XII. 'De como Lopo foarez
foi a ilha de zeiland onde fez bum a

fortaleza, ibid.

CAP. XXXIII. 'Do cafamento da In-

fante donna Leanor, com el Rei dom
Emanuel, pag. 508.

CAP.XXX1V. Tio recebimento que fe
fez a Rainha emCaJtelo de vide per
onde entrou em 'Torturai, pag. fio.

CAP.XXXV .<Do que[fepaj/ou em Ma-
laca todo o tempo y ue dom Aleixo ahi
ejleue. pag. 513.

CAP.XXXV1. Em que fe trata da ar~
mada que efte anuo foi a Índia, pa-

CAP. XXXVII. <De como Fernão de
magaíbaens deu a entender a cl Rei
dom Carlos que as ilhas de Maluco

,

& banda cabiam na fua demarcaçam.
pag. 5-16.

CAP. XXXVIII. Emqne o Author de-

clara yuaesforam os eferiptores , que
compuferam as Chronicas dos Reis
dejtes regnos. pag. 5-10.

CAP- XXXIX. Nalgumas entradas
que dom Aluaro de noronha fez em
terra de mouros, pag. $14.

CAP. XL. *De duas entradas que dom
Aluaro fez na Euxouia. pag. 517.

CAP.XLl. *De huma entrada que dom
Joam coutinbo fez em terra de mou-
ros. pag.5"iç>.

CAP.XLIl. T>e huma entrada quefez
dom Emanuel mafcarevhas. pag. 530.

CAP .XLM. *De huma entrada que dom
Nuno mafearenhas capitam de C,afim
fez per terra de mouros, pag. 53 1.

CAP.XLIV. 'Doutra en-trada que dom
Nuno tiwfcarenhas fez. pag. 5*31,

CAP.XLV. T>e como Diogo lopez de

f) queira partio pêra o mar Dara-
hia. pag. 53?-

CAP.XLV I. Dalgumas coufas quepaf-
fararn em Septa. pag. 5 }tf.

CAP. XLVII. De como el Rei de Fez
veo correr a Cidade de Tanger , &
Arzilla. p'g. 5-37.

CAP. XLVII I. De como el Rei mandou
dom 'Fedro mafcareuhas a fondar a

boca do rio deTetuam. pag. 5"3y.

CAP.XLlX.Z>f huma entrada que dom
loam coutinbo KS dom Fedro majea-
1 1 nhãs fezeram. pag. 54o.

CAP. L. 'De como indo loam coelho , al-

caide mor de Tanger , i£ f u uniam
Aires coelho , pêra Arzilla, cm hu-

ma carauela pelejarão com huma fu-
Jta de Tetuarn. pag. J41.

CAP. LI. 'De como dom Francifco de

ca/Iro Capitam do Cajlello de /anfla

Ct uz no cabo de Gucrfoi fobeh vil*

la dei uroqwjho. pag. J41.
CAP. LU. 'Do que Anjonit correa pif-
fou na "viagem que fez a Malaca, 'Jj

Fegu. pag. 543.

CAP.LUl . 'De como as Rainhas de Cou-

lam , & Comorim mandaram cercar
a fortaleza deCoulam. pag. 54' .

CAP. Li V. lDo qnc aconteceo a Cr tgo-

rio da quadra defno tempo que foi ca-

ptiuo norcgnoFDadcm ate acabarJua
vida em reh^iam. pag. 5:47.

CAP.LV. 'Dalguns reboliços quepaf-
faram em Cajtclla depois da partida
dei Rei dom Carlos pei a Flandres.

^P ag-f49-
CAP. L VI. ^Dalguns defgoflos que ouue

entre dom Nuno mafcareuhas , (£ Si-

dehieabentafnf. pag. 151.

CAP. LVlI. 'Do que aionteceo afafeo
feruajfdez cefar com duas gaivotas
que encontrou no 1 pag.ffi.

CAP. LV1IL.2>* camoVafco Ferman-
desz cefar desbaratou féis galeotas.

Pag-?*?.
CAP.LIX. fDalgumas coufas que mais

acontecerão nejle a uno de M.'D ..v.v.

em Azamor. pag.f?4>
CAP. LX. De como 'Diogo lopez de fe-

queira fez huma armada cem quefoi
fobre 'Diu, pag. 555.

CAP.
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CAP. LXf. De como el Rei de Nar-
fuga desbaratou o C,abair,i dalcam.

pag.#7-
CAP. LXU. De como os da ilhadezet-

land/è aleuautaram contra os 'Por-

tuguefes. pag. 550.

CAP. LX111. 'De comuDiogo lopezdé

Jequeira mandou António correu fo-

bela ilha de Babarem, pag. 560.

CAP. LXIV. De como os mouros ma-
taram o esforçado caualleiro Side-

hieabentafuf a traiçam. pag. 562,.

CAP. LXV. De como el Rei mandou
for gouernador a índia d»m Duar-
te de menefes. pag. fó-f.

CAP. LXVI. Do que George dalbu-

querque pajfou em'Pacem. ibid.

CaP.LXvH. De como George de bri-

to foi ter aoporto de Achem , onde os

da terra o mataram, pag. y66.

CAP. LXV 111. Do nafetmento da In-

fante donna Maria. pag. 568.

CAP. LX1X. Do que aconteceo a Dio-
go femandez de beja depois quepar-
tio Dormuz ate chegar a Diu. pa-

gin. 569.

CAP. LXX. Em que fe trata do cafa-

mento da Infante donna Beatriz,
com dom Carlos Duque de Sabóia.

Pag- 57o.

CAP. LXX!. Emquefe trata da pro-
genia , £9 linhagem da. Rainha don-

na Mapbalda, molher quefoi dei Rei
dom Afonfo Henrrtquez. pag. 573.

CAP.LXXII. Da progenia, S> linha-

gem do Conde dom Anrrique pai dei

rei dom Afonfo Aurriquez. pag. 577.

CAP. LXXIII. De como Hagamaba-
med capitam de Meliquiaz pelejou
com a nojfa frota fobella barra de
Chaul. pag,5'8o.

CAP.LXX1V. De como António cor-

rea desbaratouHagamahamed. p. j8x.

CAP.LXX V.Sá) que aconteceo aGeor-
ge dalbn juerque , © a António de bri-
to na ii ba ae Bintam. pag. $)ii.

CA P . LXX V \ . De como dom loam Cou-
tinho correo o campo Dalcaterqui-
btr. pag. 584.

CAP. LXX Vil. 'De como dom Henr-
rique de menefes capitam de Tanger
faio ao alcaide de Tetuam que lhe
veo correr, pag. 58o.

CAP. LXXV 111: De como Vajco fer-
nandes ce/ar andando no tjtreito en-
controu com quatro nãos Inglejas que
tinham tomado huma carauel* cPor-
tuguefa.pag.5%7.

CAP. LXX1X. De como el Rei dor-
muz per confelho de feu /ogro de

Raix xarafo quebrantou as fazes.
pag.588.

CAP. LXXX. De como Raix xarafo
mandou combater a fortaleza. pa~

gin.590.

CAP. LXX XI. De como os Venezea-
nos mandaram cinco galeaças aJLif
boa , Ç£ da commijff.m que o capitam
delias trazia, pag. 591.

CAP.LXXX11. De como Diogo lopez
de feqUeira entregou a gouemançA
da índia a dom Duarte de menejes.

P*g-593.
CAP. LXXX11I. Do falecimento dei
Rei dom Emanuel, ibid.

CAP. LXXX1V. Das feições corpo-

raes dei Rei dom Emanuel, pag. 594.
CAP.LXXXV. Das egrejas , mofei-

ros, hofpitaes, cafielios , tê fortale-

zas que el Rei dom Emanuelfez de

nono , GJ reparou, pag. 5*99.

CAP.LXX XVI. Das injlituicoes, or*

denaçõesy regimentos , moedas que

fez, dignidades ofícios Cidades, ÇS

•uillas que criou de nono. pag. 6ox.
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